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„Rekiny biznesu”
z rady dzielnicy - cz. 2
Walne SM „Bródno” znowu
przejête przez dzia³aczy
Jeœli ktoœ chcia³by jeszcze zobaczyæ jak wygl¹da³y
zebrania w okresie PRL-u, jak zwozi³o siê popleczników,
jak sterowa³o siê obradami, jak nie dopuszcza³o siê do
dyskusji, to ma szansê ju¿ za rok na kolejnym walnym.
W dniach 4-7 czerwca 2018 r. nie ma tak du¿ej sali, by pomieodby³o siê Walne Zgromadzenie œciæ wszystkich. To argument nieSpó³dzielni Mieszkaniowej prawdziwy. Owszem, tak wielkiej
„Bródno”, jednej z najwiêkszych sali jak na Kawêczyñskiej nie ma,
takich spó³dzielni w kraju, która, ale sala DK Œwit czy sala konfeco warto nadmieniæ, od dwóch rencyjna urzêdu dzielnicy Targókadencji wspó³rz¹dzi dzielnic¹ wek mog¹ pomieœciæ 350 osób.
Targówek. Obecny burmistrz Trzeba tylko podzieliæ walne na
S³awomir Antonik obejmuj¹c swój wiêcej czêœci, jak to robi¹ inne
urz¹d by³ jednoczeœnie prze- spó³dzielnie, którym zale¿y, aby
wodnicz¹cym Rady Nadzorczej w walnym wziê³o udzia³ jak
SM „Bródno”. Pomiñmy jednak najwiêcej osób i przez to g³os
politykê, gdy¿ to temat na od- ka¿dego móg³ byæ s³yszalny. Przy
dzielny artyku³. Nie polityk¹ obecnym modelu, jeœli ju¿ ktoœ
chcieli siê te¿ zajmowaæ miesz- dojedzie z Bródna na Kawêkañcy licznie przybyli na walne. czyñsk¹, to musi liczyæ siê z
A przybycie nie by³o ³atwe. zebraniem trwaj¹cym ponad 6-7
Mimo licznych próœb, aby walne godzin i perspektyw¹ powrotu po
odbywa³o siê na Bródnie, spó³dziel- pó³nocy, co dla starszych osób,
nia obstaje przy ul. Kawêczyñskiej, a one by³y g³ównie na walnym,
która, jakby na to nie patrzeæ, jest jest spraw¹ czêsto wykluczaj¹c¹
na Pradze. W³odarze spó³dzielni ich z tego wydarzenia.
podaj¹ argument, i¿ na Bródnie
dokoñczenie na str. 3

Dziœ druga czêœæ artyku³u o dzia³alnoœci politycznej
i biznesowej trójki praskich radnych, których aktywnoœæ
mocno wp³ynê³a na funkcjonowanie rady dzielnicy w bie¿¹cej
kadencji. W poprzednim odcinku przypomnieliœmy polityczn¹
drogê Ryszarda i Sebastiana Kêdzierskich oraz Marka Bieleckiego
(ci pierwsi uczestnicz¹ w pracach rady od kilkunastu lat,
Bielecki jest debiutantem), przybli¿yliœmy równie¿ drogê do
przejêcia w praktyce kontroli nad funkcjonowaniem rady,
dziêki mechanizmowi sesji nadzwyczajnej, która trwa od
1,5 roku i jej koñca nie widaæ. Przypomnieliœmy równie¿
pocz¹tki Kenpolu, firmy zajmuj¹cej siê administrowaniem
nieruchomoœciami, która stanowi trzon biznesowego imperium
rodziny Kêdzierskich i z któr¹ wspó³pracuje Bielecki, jako cz³onek
Zarz¹du Kenpolu i w³aœciciel firmy (Biemar), której adres
sta³ego miejsca wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej pokrywa
siê z adresem… mieszkania Ryszarda Kêdzierskiego przy
Krowiej 6, na terenie Portu Praskiego. Czas na ci¹g dalszy.
¯ona Cezara
maj¹tkowych by³ego radnego, gdy¿
Oczywiœcie, w prowadzeniu zobowi¹zania, na które zosta³
dzia³alnoœci gospodarczej nie wystawiony weksel, prawdopodobma nic z³ego, nawet gdy na co nie zosta³y wczeœniej sp³acone).
dzieñ wspó³pracuj¹ ze sob¹
Oczywiœcie, u trójki bohaterów
polityczni przeciwnicy, a taki- niniejszego artyku³u raczej nie
mi przez kilka miesiêcy na mo¿na wskazaæ, przynajmniej
prze³omie 2016 i 2017 r. teo- na Pradze, tak ra¿¹cych
retycznie byli wobec siebie przyk³adów naruszenia ustawy
Kêdzierscy i Bielecki (gdy od- o samorz¹dzie gminnym, jak
szed³ z klubu PiS). Problem mia³o to miejsce w przypadku
pojawia siê, gdy zachodziæ wspomnianego Wachowicza,
mog¹ podejrzenia, ¿e dzia³al- to jednak kilka faktów, które
noœæ polityczna przenika siê uda³o siê nam ustaliæ, budzi co
z dzia³alnoœci¹ biznesow¹. najmniej zastrze¿enia natury
Wspó³praca biznesowa z prze- etycznej. Ale po kolei.
ciwnikami politycznymi wydaje
Przypomnijmy, ¿e Kenpol
siê mieæ w przypadku niektórych i Biemar s¹ zarejestrowane
bohaterów tej opowieœci d³u¿sz¹ w mieszkaniu przy Krowiej 6,
historiê. Gazeta dotar³a np. do w pierwszym apartamentowcu,
informacji o wysokiej po¿yczce
dokoñczenie na str. 2
udzielonej przez obecnego
przewodnicz¹cego Jackowi
Wachowiczowi (informacji o
po¿yczce uwa¿ny czytelnik nie
znajdzie jednak w oœwiadczeniach

Nylon w protetyce znalaz³ zastosowanie w latach 50. W moim
gabinecie jest co najmniej od lat szeœciu, a w Polsce uchodzi
za technologiê now¹.
Dla pewnych pacjentów proteza nylonowa jest œwietnym
rozwi¹zaniem.
Po pierwsze ma wieczyst¹ gwarancjê, jeœli chodzi o z³amanie
lub pêkniêcie, bo pod wp³ywem nadmiernego obci¹¿enia
proteza wygina siê.
Pacjenci, którzy wymagaj¹ przygotowania chirurgicznego
przed za³o¿eniem innego rodzaju protez, w tym wypadku
takiego przygotowania nie wymagaj¹. Nylon dziêki swojej
elastycznoœci mo¿e omin¹æ wypuk³oœci kostne czy inne
szczegó³y anatomiczne, które przeszkadzaj¹ w noszeniu
protezy tradycyjnej.
Jednak tym, co najbardziej pacjenci sobie ceni¹ w protezach
nylonowych - jest brak jakichkolwiek elementów metalowych.
Protezy te nie maj¹ klamer. S¹ cieñsze, l¿ejsze, nie powoduj¹ uczuleñ.
Jeœli jesteœ zainteresowany(-a) zapraszam do mojego
gabinetu. A jeœli chcesz wiedzieæ wiêcej, to zapraszam na
moj¹ stronê WWW, najlepsz¹ w Polsce stronê o stomatologii.

Artur Pietrzyk
leczenie, protetyka, chirurgia, ortodoncja, bi¿uteria
rtg i naprawa protez
od poniedzia³ku do czwartku w godz. 10-12 i 15-18
www.superdentysta.com.pl

22 676-59-56, 608-519-073
Myœliborska 104 (wejœcie z ty³u budynku apteki)

Bariery architektoniczne
na Pradze musz¹ znikn¹æ

Rada Dzielnicy Bia³o³êka
wobec mafii œmieciowej
Interes œmieciowy na Zarzeczu ma siê dobrze. Œwiadcz¹
o tym zarówno liczne ciê¿arówki zwo¿¹ce tu codziennie
ogromne iloœci œmieci, jak i luksusowe samochody w³aœcicieli
dochodowych firm. Na nic zda³y siê protesty okolicznych
mieszkañców – nad Kana³em ¯erañskim jak œmierdzia³o,
tak œmierdzi.
O problemach mieszkañców ulokowane nad Kana³em
ulicy Zarzecze, Konwaliowej, ¯erañskim przy ulicy Zarzecze
Zab³ockiej i Delfina pisaliœmy i Go³dapskiej. Chodzi³o przede
dwa lata temu (NGP nr 3/2016 wszystkim o firmy Partner,
i 5/2016), przedstawiaj¹c kosz- Eko-Max Recykling oraz Pro-Las
mar ¿ycia w okropnym fetorze, – Weremijewicz i Wspólnicy.
generowanym przez przedNa ich poczynania okoliczni
siêbiorstwa zajmuj¹ce siê mieszkañcy skar¿yli siê od lat.
magazynowaniem, sortowaniem Ich niepokój budzi³ nie tylko
i przetwarzaniem odpadów, niewyobra¿alny smród, unie-
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mo¿liwiaj¹cy otworzenie okna
czy wyjœcie do ogrodu, ale te¿
prowizoryczna infrastruktura
zak³adów, w których blaszane
baraki s³u¿y³y jako sortownie,
a kompostowanie odbywa³o
siê w tunelach foliowych,
umieszczonych wprost na ziemi.
Mieszkañcy bloku przy
ul. Zarzecze 6, usytuowanego
w odleg³oœci niespe³na 20
metrów od przedsiêbiorstwa
Eko-Max, wielokrotnie zg³aszali
niezwyk³¹ uci¹¿liwoœæ i zagro¿enie dla zdrowia, wynikaj¹ce
dokoñczenie na str. 4

W œrodê 6 czerwca odby³a siê kolejna, trzecia ju¿ debata
z cyklu „Co z t¹ Prag¹?”. Tym razem pod ogólnym has³em
„Praga bez barier” kry³o siê bardzo wiele tematów zwi¹zanych z dostêpnoœci¹ przestrzeni publicznych - dla osób z
niepe³nosprawnoœci¹ ruchow¹, starszych oraz zwyk³ych
pieszych, którymi przecie¿ jesteœmy wszyscy. Podobnie jak
poprzednie, równie¿ tê debatê przygotowa³o stowarzyszenie
„Porozumienie dla Pragi”.
Wziêli w niej udzia³ zapro- z Fundacji „Polska bez barier”
szeni goœcie: przedstawiciele oraz zainteresowani tematem
pó³nocnopraskiego Zak³adu mieszkañcy, czêsto borykaj¹cy
Gospodarowania Nierucho- siê z barierami w trakcie porumoœciami, Donata Koñczyk szania siê po Warszawie. W
pe³nomocniczka prezydent tematykê wprowadzi³ zebranych
m.st. Warszawy do spraw dostêpnoœci, Maciej Augustyniak

• Drzwi antyw³amaniowe

D Gerda, Dorn
R • Drzwi wewnêtrzne
Porta, Dre, Pol-skone
Z • Okna
PCV i AL
W • Parapety wew. i zew.
I • Rolety wew. i zew.

plisy, ¿aluzje, moskitiery
PROMOCJA na okna 40%

O raty - rabaty - sprzeda¿ - monta¿
K Transport i obmiar gratis!
MAR-MET, ul. Gorzykowska 3
N
tel. 22 679-23-41, 600-925-147
A mariusz_gradek@wp.pl
www.drzwiokna.waw.pl

Krzysztof Michalski, cz³onek
PSM Micha³ów i Porozumienia
dla Pragi, prezentuj¹c liczne
zdjêcia miejsc na Pradze
Pó³noc trudnych do pokonania
dla pieszych oraz osób na
wózkach. Wysokie krawê¿niki,
karko³omne podjazdy do klatek,
tak¿e w stosunkowo nowych
budynkach (np. przy Z¹bkowskiej 23/25), parkometry
stawiane na œrodku chodnika,
stylizowane nawierzchnie z
dokoñczenie na str. 5

Praski Turniej Scratcha 2018
Nie straszne im algorytmy i fraktale ani tajemnice kodowania – w czwartek 7 czerwca poznaliœmy tegorocznych
laureatów Praskiego Turnieju Scratcha.
To ju¿ trzecia edycja œwietne- czyni¹ i kuratork¹ jest nauczygo konkursu informatycznego, cielka informatyki Gra¿yna
organizowanego przez Zarz¹d Chmielewska, ma na celu
Dzielnicy Praga Pó³noc m.st. promowanie uczniów wyró¿Warszawy i Szko³ê Podsta- niaj¹cych siê uzdolnieniami
wow¹ z Oddzia³ami Integracyj- informatycznymi.
Tegoroczn¹ Galê Turnieju
nymi nr 73 im. Króla Stefana
Batorego dla uczniów klas 4-7 rozpocz¹³ wyk³ad inauguracyjny
praskich szkó³ podstawowych. dr Anny Beaty Kwiatkowskiej z
dokoñczenie na str. 2
Turniej, którego pomys³odaw-
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ZAWIADOMIENIE O WSZCZÊCIU POSTÊPOWANIA

„Rekiny biznesu” z rady dzielnicy - cz. 2

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia,
¿e wszczêto postêpowanie administracyjne na wniosek
Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji w
m.st. Warszawie S.A., pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,
reprezentowanego przez pe³nomocnika, z³o¿ony 1 czerwca
2018 r. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji polegaj¹cej na budowie kana³u
ogólnosp³awnego DN 300 mm wraz z odcinkami sieci
kanalizacyjnej od kana³u g³ównego do granic nieruchomoœci
DN 160 mm, o ³¹cznej d³ugoœci Lca 100 m, na dzia³ce ew. nr 9/7
i czêœci dzia³ek ew. nr 9/8, 10/26, 10/27, 11/6 z obrêbu 4-01-20
oraz na czêœci dzia³ek ew. nr 2/9, 5/3, 5/4 z obrêbu 4-01-28,
w ul. Leœnej Polanki w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy.
Pouczenie
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ z³o¿yæ swoje uwagi
i wnioski w terminie 14 dni (licz¹c od dnia dokonania zawiadomienia)
za poœrednictwem Wydzia³u Obs³ugi Mieszkañców do Wydzia³u
Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka oraz zapoznaæ
siê ze z³o¿on¹ dokumentacj¹ w Wydziale, ul. Modliñska 197.
Zawiadomienie uwa¿a siê za dokonane po up³ywie 14 dni od
publicznego og³oszenia w prasie, na stronie internetowej
www.bialoleka.waw.pl i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu
Dzielnicy Bia³o³êka (ul. Modliñska 197, Warszawa) – licz¹c
od ostatniej daty ukazania siê zawiadomienia.

dokoñczenie ze str. 1

jaki powsta³ na terenie Portu
Praskiego. W³aœcicielem
mieszkania jest Ryszard
Kêdzierski. Na jego zakup
zaci¹gn¹³ wysoki kredyt w Plus
Banku (podmiot wchodz¹cy,
obok telewizji Polsat czy
Portu Praskiego, w sk³ad
imperium finansowego jednego z najbogatszych Polaków,
Zygmunta Solorza). Kêdzierski
kredyt sp³aci³ doœæ szybko, w
nieca³e 3 lata. Ktoœ powie, jest
bogaty, wiêc mo¿e ze swoim
maj¹tkiem robiæ co chce. To
oczywiœcie prawda, ale warto
pamiêtaæ o specyfice Portu
Praskiego. Obszar ten jest
objêty intensywnym procesem
inwestycyjnym, jednoczeœnie
od 13 lat Rada Warszawy nie
jest w stanie przyj¹æ planu
miejscowego dla tego terenu.
W praktyce oznacza to, ¿e
wiêkszoœæ inwestycji powstaje
w oparciu o wydawane w tutejszym urzêdzie dzielnicy (wydzia³
architektury i budownictwa
kierowany od lat przez Renatê
Burczyñsk¹, zapamiêtan¹
przez wielu mieszkañców za
spraw¹ wyburzonej parowozowni przy ul. Wileñskiej, w
miejsce której stanê³o osiedle
i supermarket) tzw. wz-tki, czyli
decyzje o warunkach zabudowy.
Choæ w przypadku rozpoczêcia
prac nad planem miejscowym
miasto zaleca, by wz-tki by³y
zgodne z projektem mpzp,
zdarza siê, ¿e wydawane decyzje znacz¹co odbiegaj¹ na
korzyœæ inwestorów od wizji
planistów. Czy tak jest w przypadku Portu Praskiego? Móg³by
to zbadaæ audyt zewnêtrzny,
na którego przeprowadzenie
jednak musia³oby zdecydowaæ
siê miasto. W specjalnej komisji
rady dzielnicy (komisja ochrony
œrodowiska i przestrzeni publicznej), w której sk³adzie do
niedawna zasiadali zarówno
Ryszard Kêdzierski, jak i Marek
Bielecki, mo¿na by³o ten temat
podj¹æ. Tyle, ¿e od maja tego
roku, po wycofaniu kandydatur wspomnianych radnych,
komisji ju¿ nie ma...
A obaj radni, zamiast taki
proces zainicjowaæ, wol¹ zachwalaæ zalety inwestycji w
Porcie Praskim, o czym mo¿na
by³o siê przekonaæ ogl¹daj¹c
przygotowany przez Polsat
materia³ filmowy z okazji 370.
rocznicy lokacji Pragi. Ryszard
Kêdzierski wspomina³ w nim,
¿e inwestycje w Porcie „daj¹
asumpt do rozwoju dzielnicy”,
a Bielecki dopowiada³, ¿e nad
Wis³¹ „wreszcie zacznie byæ
¿ycie”. Tak jakby wczeœniej
go nie by³o na jednym z najcenniejszych przyrodniczo
obszarów Warszawy…
Kolejnym przyk³adem budz¹cym wspomniane zastrze¿enia jest fakt administrowania
przez Kenpol (a konkretnie
przez Bieleckiego) w dwóch
wspólnotach mieszkaniowych
przy ul. Ma³ej i Jagielloñskiej.
To wspólnoty bez udzia³u miasta, a wiêc nie zachodz¹ tutaj
przes³anki naruszenia art. 24f
ustawy o samorz¹dzie gminnym (jak mia³o to miejsce w
przypadku Wachowicza), niemniej budynki zosta³y wyremontowane/wybudowane
przez inwestora realizuj¹cego
inne inwestycje mieszkaniowe
na terenie Pragi Pó³noc, dla
których powstania wymagane
s¹ ró¿ne zgody tutejszego
urzêdu dzielnicy. Warto nad-

mieniæ, ¿e w przypadku wspólnoty przy Jagielloñskiej inwestor
wci¹¿ posiada czêœæ udzia³ów
w nieruchomoœci. Warto tutaj
równie¿ wspomnieæ o innych
realizacjach, prowadzonych
przez spó³ki celowe powo³ane
przez inwestora dla konkretnych
inwestycji – przy Z¹bkowskiej,
Ma³ej, Kawêczyñskiej, czy
Wrzesiñskiej. To co wyró¿nia
wspomniany podmiot ze skandynawskimi udzia³owcami w
tle, to z jednej strony dba³oœæ
o detale odnawianych budynków
(które s¹ potem, zapewne z
zyskiem, sprzedawane), a z
drugiej uszkodzenia, przy okazji
robót budowlanych, s¹siaduj¹cych z niektórymi inwestycjami
budynków komunalnych (o
których naprawy ZGN musi
póŸniej upominaæ siê latami).
Fakt poœredniego (?) podobnie
jak w przypadku Portu Praskiego,
utrzymywania przez radnych
relacji, by nie powiedzieæ
wspó³pracy, z kolejnym aktywnym na terenie Pragi Pó³noc
inwestorem, stawia pod znakiem zapytania bezstronnoœæ
ró¿nych podejmowanych
przez samorz¹d i urzêdników
decyzji, szczególnie w kwestiach,
które dotyczyæ mog¹ inwestora/
inwestorów. Warto przy tym
dodaæ, ¿e ju¿ ekipa Wachowicza
(w tym szczególnie wiceburmistrz
Wolke, nadzoruj¹cy architekturê)
utrzymywali za¿y³e kontakty
ze „skandynawami”. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e po utracie
wp³ywów przez Kocham Pragê
ich rolê przejêli radni-administratorzy, którzy po zakoñczeniu
procesu inwestycyjnego i wy³onieniu siê wspólnot mieszkaniowych byli rekomendowani
przez dewelopera do zarz¹dzania nieruchomoœci¹.
Ten model zreszt¹ funkcjonowa³ ju¿ wczeœniej – Kêdzierscy przez Kenpol maj¹ wp³yw
na funkcjonowanie dwóch innych praskich wspólnot mieszkaniowych, przy Kowieñskiej i
przy Kamiennej. W tej ostatniej
lokalizacji zarejestrowana jest
równie¿ inna firma administruj¹ca powi¹zana z rodzin¹
Kêdzierskich - Ashome (jej
prezesem jest Ryszard Kêdzierski, a wiceprezesem jego
córka, Sylwia Aneta Galbarczyk).
Byæ mo¿e ma³o istotnym
szczegó³em, o którym jednak
warto wspomnieæ, jest fakt
wprowadzania zmian formalnych w umowie spó³ki przed
notariuszem Wojciechem
Zieleniewskim. Zapewne przypadkiem tak samo nazywa³ siê
wskazany w marcu 2017 r.
przez radnych niezale¿nych
cz³onek zarz¹du dzielnicy (który,
jako wiceburmistrz, nie sk³ada³
jednak oœwiadczeñ maj¹tkowych). To tylko pokazuje skalê
ró¿nego rodzaju powi¹zañ
personalnych funkcjonuj¹cych
w praskim samorz¹dzie i jego
otoczeniu politycznym oraz
biznesowym.
Czwarty do bryd¿a
Trzeba jeszcze wspomnieæ
o jednej osobie w praskim rozdaniu. Jest ni¹ nie radny, ale
urzêdnik – Micha³ Wiêckiewicz,
p.o. naczelnika wydzia³u obs³ugi rady (w przypadku osób
pe³ni¹cych obowi¹zki nie jest
wymagana organizacja konkursu na dane stanowisko).
Wiêckiewicz wydaje siê dziœ
byæ najwa¿niejszym wspó³pracownikiem przewodnicz¹cego
i wiceprzewodnicz¹cego rady.
Jego praska kariera rozwinê³a

siê w marcu 2017 r. na kanwie
rozbicia koalicji PiS-Kocham
Pragê (Wiêckiewicz by³ m.in.
œwiadkiem rozmowy Ryszarda
Kêdzierskiego z Jackiem
Schmidtem, w której ten ostatni
przedstawi³ szereg informacji
kompromituj¹cych lidera KP,
Jacka Wachowicza, dotycz¹cych
m.in. remontu lokalu komunalnego przy ul. Kawêczyñskiej,
w którym dzia³a organizacja
pozarz¹dowa – pisaliœmy o tej
sprawie w numerze 5/2017
gazety). Prywatnie Wiêckiewicz
jest mê¿em miejskiej radnej
bêd¹cej czêsto jêzyczkiem u
wagi w ró¿nych g³osowaniach,
Pauliny Piechny-Wiêckiewicz
(dawniej SLD, dziœ Inicjatywa
Polska) i jest jednym z urzêdników z Pragi Pó³noc, o którego
pozostawienie w naszej dzielnicy, wg jednego z naszych
informatorów, upomina³ siê po
wygranych przez PiS w dzielnicy wyborach samorz¹dowych
w 2014 r. jeden z najbli¿szych
wspó³pracowników Hanny
Gronkiewicz-Waltz, wiceprezydent Jaros³aw JóŸwiak, który
– przypomnijmy – opuœci³ ratusz
w nastêpstwie afery reprywatyzacyjnej. O samej Piechnie
mówi siê z kolei, jako potencjalnej kandydatce na wiceprezydenta Warszawy u boku
Jana Œpiewaka…

Zamiast podsumowania
W œwietle nadchodz¹cych
wyborów samorz¹dowych
oraz w odpowiedzi na deklaracje przedstawicieli obozu
rz¹dz¹cego o tym, ¿e w polityce powinni byæ ludzie ideowi i
krystalicznie czyœci, apelujemy
o przyjrzenie siê sytuacji na
Pradze. Dla dobra dzielnicy i
jej mieszkañców. Takie dzia³ania s¹ tym bardziej po¿¹dane,
¿e kr¹¿¹ pog³oski o kolejnych
planach czêœci grupy radnychadministratorów stworzenia
dla siebie „ko³a ratunkowego”
poprzez wspóln¹ listê z RSM
Praga (dziêki wspó³pracy z
Hann¹ Jarzêbsk¹), na wypadek, gdyby listy PiS okaza³y
siê za krótkie przed jesiennymi wyborami.
Red.

Meble
na wymiar
• szafy
• kuchnie
• pawlacze
• i inne zabudowy
tel. 668

599 679

Stolarz z Targówka

Prawnik na Wrotkach

Dorêczenia - czyli czemu warto
jednak odebraæ ten polecony?
Dorêczenia s¹ integraln¹ czêœci¹ ¿ycia ka¿dego cz³owieka.
Przez dorêczenia rozumiem dostarczane nam, zazwyczaj
poczt¹, pisma, decyzje, powiadomienia itp. jakie otrzymujemy
od urzêdów i instytucji nie tylko pañstwowych.
Nale¿y tu zauwa¿yæ, ¿e kardynaln¹ zasad¹ jest dorêczanie
pism do r¹k w³asnych lub uprawnionej przez nas lub/oraz
ustawowo osoby. Wyj¹tkiem s¹ odpisy pozwów szczególnie
w sprawach rodzinnych, które powinny byæ dostarczane tylko
i wy³¹cznie do r¹k w³asnych… czêsto chodzi tu o pozwy o
rozwód czy separacjê i nie mia³oby wielkiego sensu pozwolenie, by powód (osoba wystêpuj¹ca z pozwem/¿¹daniem do s¹du)
odbiera³a za pozwanego tego typu pismo, choæby dlatego,
¿e sama pismo pisa³a, a po wtóre, poniewa¿ mog³oby to godziæ
w prawo do obrony swoich interesów przez drug¹ stronê.
Korzystaj¹c z okazji wspomnê o kolejnoœci dorêczania, bo to
ma³o znany fakt. Listonosz dostarczaj¹c list polecony, nieoznaczony jako „do r¹k w³asnych” mo¿e zostawiæ list z doros³ym
domownikiem za podpisem, gdzie podpis powinien byæ na tyle
wyraŸny, by umo¿liwiaæ identyfikacjê osoby, która list przyjê³a.
Jeœli w domu nikogo odpowiedniego nie ma, mo¿e zostawiæ list
u s¹siada, zostawiaj¹c w skrzynce informacjê co do tego, komu
dorêczy³ list oraz w przypadku braku mo¿liwoœci pozostawienia
s¹siadom, mo¿e list pozostawiæ stró¿owi, lub dozorcy bloku
równie¿ pozostawiaj¹c w skrzynce awizo z informacj¹, gdzie
pismo zosta³o pozostawione. Dopiero po „sprawdzeniu” tych
mo¿liwoœci mo¿e pozostawiæ awizo w skrzynce. Niestety, w rzeczywistoœci czêsto jest tak, ¿e od razu w skrzynce odkrywamy
awizo. Pozostaje nam jedynie odebraæ list na poczcie i z³o¿yæ
za¿alenie na dzia³ania listonosza, który nie dope³ni³ obowi¹zku
s³u¿bowego, jakim jest dostarczenie nam listu.
Nie bêdê czytelników zanudza³a techniczn¹ tj. prawn¹ stron¹
dorêczeñ. Fakt jest jednak taki, ¿e warto polecony list odebraæ…
dlaczego? To proste, to ¿e nie odebraliœmy pism do nas
przys³anych nie wstrzymuje wszczêtych postêpowañ, a
niewiedz¹ o nich broniæ siê nie mo¿emy.
Wiêkszoœæ poleconych, jakie do nas docieraj¹, to pisma urzêdowe.
Najczêœciej dotycz¹ce nas samych, ale czasem np. w przypadku
postêpowañ administracyjnych potrafi¹ one dotyczyæ praw przyznawanych naszym s¹siadom lub dotycz¹cych naszej spo³ecznoœci.
Warto jest takowe dokumenty przyjmowaæ, gdy¿ daj¹ one nam œwiadomoœæ i mo¿liwoœæ reakcji na dziej¹ce siê wokó³ nas wydarzenia.
Nieprzyjêcie ich, czy to przez po prostu nieobecnoœæ w domu
i nieodebranie na poczcie w wyznaczonym terminie, czy te¿ przez
odmowê przyjêcia dla nas oznacza, ¿e nie zapoznaliœmy siê z
treœci¹ przesy³ki i nie mogliœmy na ni¹ adekwatnie zareagowaæ.
Dla urzêdów i s¹dów oznacza, ¿e mog¹ dalej procedowaæ i
wydawaæ wyroki oraz decyzje takie, jakie uznaj¹ za stosowne,
bo my nie odpowiadaj¹c na pismo oddajemy im „walkowerem”
prawo tej decyzji.
Delfina Gerbert-Czarniecka

Praski Turniej Scratcha 2018
dokoñczenie ze str. 1

Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu, która wprowadzi³a
nas w fascynuj¹cy œwiat fraktali.
Poznaliœmy przyk³ady fraktali
wystêpuj¹cych w przyrodzie, w
sztuce, w kosmosie, w nauce i
technologii. Interesuj¹cy wyk³ad
by³ tylko wstêpem do prezentacji najciekawszych projektów
uczestników konkursu.
Konkurs, trwaj¹cy od 20 marca
(og³oszenie konkursu) do 22
maja 2018 (termin oddania prac),
zosta³ wpisany na miêdzynarodow¹ listê wydarzeñ Scratch Day
– œwiêta programowania w jêzyku
Scratch na ca³ym œwiecie.
Do tegorocznej edycji zg³oszono 47 projektów, ponad
50% wiêcej ni¿ w ubieg³ych
edycjach, z piêciu praskich szkó³:
SP 30, SP 50, SP 73, SP 127,
SP 258, w trzech kategoriach
tematycznych: gra edukacyjna,
historyjka i animacja. Ze wzglêdu na stopieñ zaawansowania
umiejêtnoœci programistycznych
uczniów projekty oceniane by³y
w dwóch kategoriach:
* kategoria klasy 4-5
* kategoria klasy 6-7
Najpopularniejsz¹ kategori¹
tematyczn¹ okaza³y siê gry
edukacyjne sprawdzaj¹ce
poziom wiedzy z ró¿nych dziedzin. By³y równie¿ wycieczki po
Pradze, interaktywne s³owniki
jêzyka angielskiego, symulacja
„jak powstaje myd³o” oraz animacje wierszy Brzechwy i
czterech pór roku, ilustrowane
muzyk¹ Antonio Vivaldiego, a
nawet szyfr Cezara. Wszystkich
najbardziej zachwyci³ projekt
„Szalona fizyka”, w którym,
pokonuj¹c kolejne przeszkody,
poznajemy postaci 4 wybitnych fizyków i ich zas³ugi.
Wszystkie projekty dostêpne
s¹ w Studio Praskiego Turnieju
Scratcha [zobacz kl.4-5]
[zobacz kl.6-7]
Komisja konkursu, w sk³adzie: Kazimierz Bryzek (SP 30),
Tomasz Ciszewski (SP 50),
Barbara Koniecko (SP 258),
Micha³ £aptosz (informatyk programista), Barbara Szarama
(SP 127, SP 395) oraz Gra¿yna
Chmielewska (SP 73), przyzna³a
3 nagrody g³ówne w ka¿dej
kategorii, 2 wyró¿nienia w
kategorii klasy 4-5 oraz 3 wyró¿nienia w kategorii klasy 6-7.
Laureaci Praskiego Turnieju
Scratcha:

I miejsce – Piotr Sowa SP 73
klasa 7 za grê „Szalona fizyka”,
I miejsce – £ucja Ciêgotura SP
73 klasa 4, II miejsce – Micha³
Królikowski SP 258 klasa 6, II
miejsce - Jakub B¹bik SP 73
klasa 5, III miejsce – Bartosz
Czerwiñski SP 127 klasa 7, III
miejsce – Gabriela Adamowicz
SP 258 klasa 4.
Wyró¿nienia: Helena Justyna
Grygo SP 50 klasa 7, Kinga
Kopycka SP 73 klasa 7, Krystian
Nowak SP 127 klasa 7, Igor
Domañski SP 73 klasa 4, Jacek
Tomaszewski SP 73 klasa 5.
Dyplomy i nagrody laureatom
wrêczyli organizatorzy Turnieju:
zastêpca burmistrza PragiPó³noc Zbigniew Cierpisz i
dyrektor Szko³y Podstawowej
z Oddzia³ami Integracyjnymi
nr 73 Bo¿ena Æwikliñska oraz
parlamentarzyœci: senator
Marek Borowski i pose³ Pawe³
Lisiecki. Fundatorem fantastycznych nagród: notebooków,
tabletów, smartwatche’y by³
Zarz¹d Dzielnicy Praga Pó³noc.
Uczestnicy tegorocznego Praskiego Turnieju Scratcha zaimponowali nie tylko pomys³owoœci¹,
kreatywnoœci¹ oraz swoimi umiejêtnoœciami programistycznymi,
ale równie¿ odwag¹. Pokazali, ¿e
nie boj¹ siê wyzwañ. Laureat I
miejsca, Piotr Sowa, zapytany,
dlaczego jako temat swojej pracy
wybra³ fizykê, odpowiedzia³:
- Fizyka jest takim ciê¿kim
tematem, wiêc spróbowa³em,
i coœ z tego wysz³o!
Rzeczywiœcie, fizyka zawsze
by³a „ciê¿kim tematem” dla wiêkszoœci uczniów, ale Piotr przedstawi³ j¹ w tak ciekawy sposób,
¿e na pewno przynajmniej kilku
z nich zmieni zdanie i pokocha
tê trudn¹ dziedzinê wiedzy.
Piotr Sowa chce w przysz³oœci tworzyæ gry zawodowo.
Zamierza otworzyæ w³asne
studio, którego zal¹¿ki ju¿ s¹.
- Mam dobrego grafika, z którym zazwyczaj robimy 2-3 gry na
raz, ale nie tylko gry. Zajmujemy
siê kontynuacj¹ istniej¹cych ju¿
projektów, np. seriali oraz tworzymy w³asne historie i fabu³y – mówi
zwyciêzca konkursu.
Piotr Sowa ma wiele zainteresowañ, pisze te¿ wiersze, ale
swoj¹ przysz³oœæ zdecydowanie
wi¹¿e z informatyk¹. ¯yczymy mu,
jak równie¿ wszystkim uczestnikom turnieju wielu sukcesów!
Joanna Kiwilszo
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Medyczna Szko³a Policealna Nr 3
im. dr Andrzeja Krocina
w Warszawie ul. Brzeska 12

W tym roku z³o¿y³am dwa projekty i
bardzo proszê o pomoc w ich realizacji,
poniewa¿ ich celem jest poprawa
jakoœci ¿ycia osób niewidomych
oraz mieszkañców nowej Pragi.

REKRUTACJA DO SZKO£Y
od 25 czerwca do 12 lipca

• Technik dentystyczny (2,5 roku)
• Higienistka stomatologiczna (2 lata)
Bezp³atna szko³a publiczna
Dobry zawód – twoja lepsza przysz³oœæ
www.msp3.waw.pl
tel. 22 628 13 41
email: sekretariat@msp3.waw.pl

Sprawy lokalne

Walne SM „Bródno” znowu
przejête przez dzia³aczy

Szanowni Mieszkañcy dzielnicy Praga - Pó³noc!
Trwa g³osowanie na projekty w ramach Bud¿etu
Partycypacyjnego V edycji. Teraz Mieszkañcy poprzez
g³osowanie decyduj¹ co siê zmieni w ich otoczeniu w
2019 roku i jakie atrakcje przygotowali autorzy projektów.
Proszê, aby Pañstwo zag³osowali osobiœcie w Urzêdzie
Dzielnicy przy ul. ks. I. K³opotowskiego 15 lub elektronicznie (trzy osoby z jednego komputera) lub na
stronie internetowej: www.twojbudzet@um.waw.pl
Dzieci równie¿ mog¹ zag³osowaæ po wype³nieniu przez
rodziców formularza.

dokoñczenie na str. 2

Jeœli ju¿ ktoœ na walne dojecha³,
to szybko rozpozna aktywny
„obóz” SM „Bródno”, sk³adaj¹cy
siê z przybocznych prezesa,
us³u¿nych dzia³aczy, zdyscyplinowanych pracowników administracji, spó³dzielczych domów
kultury, pracowników firm
sprz¹taj¹cych i budowlanych (to
grupa osób maj¹cych tylko
pe³nomocnictwa, a nie wiedz¹ca
gdzie i po co siê znaleŸli), nie
licz¹c ich rodzin, które te¿ w
ró¿ny sposób s¹ powi¹zane
ze spó³dzielni¹. Mo¿na by powiedzieæ jedna wielka rodzina.
Doœæ jednak zaborcza. Rodzina bowiem przeg³osowuje
wszystko, co przygotowane w
porz¹dku obrad, a zadawanie pytañ koñczy wnioskiem formalnym
o zaprzestanie zadawania pytañ.
(Na czwartej czêœci walnego g³osowano nad sprawozdaniem
Rady Nadzorczej, którego nie
przeczytano w ca³oœci, gdy¿ tak
zadecydowali dzia³acze). Tak by³o
zawsze, wszystko pozostawa³o w
rodzinie. Od dwóch lat zaczê³o siê
jednak zmieniaæ za spraw¹ aktywnej
grupy mieszkañców skupionych
wokó³ inicjatywy „Mieszkañcy SM
Bródno”, którzy coraz g³oœniej
zwracaj¹ uwagê na nieprawid³owoœci w dzia³aniu spó³dzielni. Organizuj¹ mieszkañców, spotykaj¹
siê, zadaj¹ pytania… Drug¹
rzecz¹, która wp³ynê³a na zmianê
sytuacji jest wielkie niezadowolenie
mieszkañców z powodu gigantycznych podwy¿ek czynszu czy
te¿ wymaganie wp³aty 300 z³ na
cele kulturalne dla nowych cz³onków spó³dzielni (arbitralnie ustalona rekompensata za likwidacjê
w ustawie op³at wnoszonych
przez nowych cz³onków).

Pod obrady walnego mieszkañcy wnieœli wiele uchwa³, z
których ¿adna nie uzyska³a aprobaty walnego, w tym uchwa³a
zobowi¹zuj¹ca spó³dzielniê do
zwrotu pobieranej op³aty 300 z³.
Odrzucenie tej uchwa³y mo¿na
jeszcze zrozumieæ niechêci¹ do
oddawania pieniêdzy, ale czemu
walne nie zgodzi³o siê na uchwa³ê zobowi¹zuj¹c¹ spó³dzielniê do
wczeœniejszego umieszczania w
sieci do publicznej wiadomoœci
sprawozdañ i projektów uchwa³,
które bêd¹ omawiane na walnym?
Komu zale¿y, aby mieszkañcy nie
byli poinformowani wczeœniej o
podejmowanych uchwa³ach?
Najbardziej dyskutowan¹
spraw¹ by³y oczywiœcie podwy¿ki, z których spó³dzielnia
t³umaczy³a siê niezale¿n¹ od
niej decyzj¹ miasta podnosz¹c¹
op³aty za u¿ytkowanie wieczyste. Niektórym cena wzros³a z
5 gr za metr kwadratowy na
1,38 z³ miesiêcznie, co daje
ponad 2500 procent podwy¿ki.
Mieszkañcy narzekali, i¿ w
piœmie o podwy¿ce czynszu
wys³anym przez spó³dzielniê
nie by³o numeru decyzji w³adz
Warszawy, co uniemo¿liwia³o
odwo³anie siê od niej. Prezes
spó³dzielni nie mia³ niestety na
walnym tej decyzji. Mieszkañcy
musz¹ siê o ni¹ postaraæ sami.
Brak informacji, przedmiotowe
traktowanie mieszkañców,
niechêæ do dyskusji, obrona
istniej¹cego stanu rzeczy to
g³ówne bol¹czki dotykaj¹ce
w³odarzy SM „Bródno”, ale
rosn¹cy nacisk spo³eczny i
coraz wiêksza mobilizacja
sprawiaj¹, i¿ mo¿na spodziewaæ siê zmian na lepsze.
Bartosz Wieczorek

Strefa Emocji LOTOS
Mistrzostwa Œwiata w Pi³ce No¿nej zawsze przyci¹gaj¹
miliony kibiców na ca³ym œwiecie przed telewizory, na
stadiony, place i skwery. Na sympatyków pi³karskich
rozgrywek, w tym równie¿ na ca³e rodziny czeka specjalnie
przygotowana „Strefa Emocji LOTOS na Pradze-Pó³noc”.
Strefa funkcjonuje codziennie do 15 lipca, na stadionie
DOSiRu przy ul. Kawêczyñskiej 44. Jej nietuzinkowy charakter
bawi oraz zachêca mieszkañców Warszawy do wspólnego
spêdzenia czasu i korzystania z atrakcji kulturalno-sportowych.
Specjalnie dla mieszkañców Pragi i nie tylko, w³adze dzielnicy przygotowa³y moc atrakcji, w tym animacje artystyczne, zabawy ruchowe, pokazy gigantycznych baniek mydlanych. Nie zabrak³o równie¿
malowania twarzy, konstruowania instrumentów do kibicowania oraz
konkursów z nagrodami. Sympatyków gier z pewnoœci¹ zainteresuje
przygotowany punkt E-Sportu. Dodatkowo odbêd¹ siê pokazy filmów
pod chmurk¹ o tematyce zwi¹zanej ze sportem, jak równie¿ koncert
fina³owy. – Zapraszamy do wspólnego kibicowania bia³o-czerwonym
wszystkich mieszkañców Pragi i ca³ej Warszawy. Na wszystkie
mecze i wydarzenia towarzysz¹ce wstêp jest oczywiœcie bezp³atny
– mówi zastêpca burmistrza Pragi-Pó³noc Zbigniew Cierpisz.
Z myœl¹ o m³odych mamach, które bêd¹ chcia³y wzi¹æ udzia³ w „Strefie
Emocji Lotos na Pradze Pó³noc” przygotowana zostanie przestrzeñ do przewijania i karmienia maluchów. Na terenie stadionu bêdzie mo¿na równie¿
skorzystaæ z oferty cateringowej, by nabraæ si³y do dalszej zabawy i dopingu.

G³osowanie odbywa siê w dniach:
od 15 czerwca do 30 czerwca 2018 r.

Obszar ogólnodzielnicowy
nr 1 WIDZIEÆ PRZEZ DOTYK.
ZOBACZYÆ I ZROZUMIEÆ.
Edukacyjny, wyjazdowy projekt
dla uczniów Szkó³ Podstawowych,
którego celem jest uwra¿liwienie m³odzie¿y na problemy
rówieœników z dysfunkcj¹ narz¹du wzroku.
Koszt realizacji projektu 6 800.00 z³
Obszar pierwszy (nowa Praga z Pelcowizn¹)
nr 14 ODWODNIENIE I MODERNIZACJA TERENU
WEWN¥TRZOSIEDLOWEGO OD UL. ŒW. CYRYLA
I METODEGO 1, UL. KAMERALNA, UL. RATUSZOWA
Projekt ma na celu poprawê komfortu ¿ycia mieszkañców
i poprawê wizerunku osiedla nowej Pragi.
Koszt realizacji projektu 191 200.00 z³
Zwyciêskie projekty zostan¹ zrealizowane w 2019 roku.
Projekty przygotowa³a
Ma³gorzata Anna Grzegorzewska
m.grzegorzewska13@gmail.com
facebook.com/malgorzata.anna.grzegorzewska
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Rada Dzielnicy Bia³o³êka wobec mafii œmieciowej
dokoñczenie ze str. 1

z pracy tego przedsiêbiorstwa,
jak równie¿ zagro¿enie dla
œrodowiska naturalnego, do
w³adz dzielnicy i s³u¿b zajmuj¹cych siê ochron¹ œrodowiska.
Bez wiêkszych rezultatów.
Zarzuty wobec Eko-Max
potwierdzi³ wreszcie Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Œrodowiska, który podejmowa³
na terenie zak³adu kilka kontroli.
Audyt udowodni³, ¿e firma nie
dochowywa³a nale¿ytej starannoœci. WIOŒ wykaza³ brak
odpowiednich decyzji œrodowiskowych, pozwalaj¹cych na
prowadzenie dzia³alnoœci i
wytwarzanie odpadów, na
które spó³ka nie mia³a zgody.
Inspektor œrodowiska na³o¿y³ na
firmê karê grzywny i zleci³
szereg zarz¹dzeñ naprawczych
(http://m.in/m. in. poprawê sprzêtu).
W zwi¹zku z tym, na pocz¹tku
2016 pojawi³a siê nadzieja na
poprawê sytuacji okolic Zarzecza, gdy¿ wraz z dniem 23
stycznia 2016 (wygaœniêcie
zezwolenia) firma Eko-Max
straci³a uprawnienia zezwalaj¹ce na odzysk i unieszkodliwianie odpadów. O tym czy
otrzyma kolejne mia³ wkrótce
zdecydowaæ prezydent Warszawy.
Niestety, w marcu 2016
roku, mimo skarg i petycji
mieszkañców bloku przy ulicy
Zarzecze 6, dzia³aj¹ce tam
firmy EKO MAX, PARTNER
oraz PRO LAS otrzyma³y
przed³u¿enie zgody na prowadzenie swojej dzia³alnoœci.
Ma³o tego, firm o podobnym
profilu na Zarzeczu przyby³o.
Teraz jest ich ju¿ 6. Jedne z nich
maj¹ pozwolenie na sk³adowanie
odpadów budowlanych, inne
na prze³adunek masy zielonej,
jeszcze inne na prze³adunek
odpadów komunalnych. Do przykrego zapachu dosz³y ha³asy
generowane kruszeniem gruzu.

Rok temu spraw¹ Zarzecza
zainteresowa³o siê Stowarzyszenie Razem dla Bia³o³êki. W
maju 2017 roku jego cz³onkowie
swoje stanowisko, domagaj¹ce
siê kontroli œmieciowych firm
przes³ali do wojewody mazowieckiego, który stwierdzi³ jednak, ¿e
nie ma mo¿liwoœci przeprowadzenia kontroli Zarzecza i
przekaza³ sprawê Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Œrodowiska. W czerwcu WIOŒ
da³ odpowiedŸ, w której poinformowa³, i¿ „w ramach czynnoœci kontrolnych prowadzonych przez upowa¿nionych
pracowników Biura Ochrony
Œrodowiska dokona pobrania
próbek w celu wykonania ich
analizy laboratoryjnej”.
Sprawa znów utknê³a w
miejscu. Pomimo zaproszeñ
przedstawicieli miejskiego Biura
Ochrony Œrodowiska na komisjê
i sesjê rady dzielnicy Bia³o³êka,
nikt na nich siê nie pojawi³.
30 maja 2018 zdesperowani
mieszkañcy budynku przy ulicy
Zarzecze 6 wystosowali petycjê
do burmistrz dzielnicy Bia³o³êka
Ilony Soi-Koz³owskiej z proœb¹
o pomoc i interwencjê. Sprawa
Zarzecza trafi³a pod obrady
komisji ochrony œrodowiska.
5 czerwca 2018 roku, podczas LVIII sesji, na wniosek
Stowarzyszenia Razem dla Bia³o³êki, rada dzielnicy przyjê³a
stanowisko w sprawie dzia³alnoœci
podmiotów zlokalizowanych
na terenie dzielnicy, zajmuj¹cych siê magazynowaniem i
przetwarzaniem odpadów.
W dokumencie tym rada, krytycznie oceniaj¹c dotychczasow¹ dzia³alnoœæ podmiotów
zlokalizowanych w dzielnicy
Bia³o³êka, a szczególnie tych w
okolicy ulicy Zarzecze, zwraca
siê do Prezydenta m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy oraz
Zarz¹du Dzielnicy Bia³o³êka z

apelem o natychmiastowe
przeprowadzenie kontroli oraz
systematyczne, niezapowiedziane kontrole podmiotów zajmuj¹cych siê magazynowaniem
i przetwarzaniem odpadów w
zakresie zgodnoœci z wydanymi
pozwoleniami oraz terminowoœci¹ wywozu masy zielonej i
odpadów komunalnych, jak
równie¿ o na³o¿enie na podmioty
wymogów dotycz¹cych koniecznoœci posiadania monitoringu
przemys³owego.
Na koniec rada dzielnicy wnioskuje te¿ o stopniowe ograniczenie dzia³alnoœci gospodarczej
zwi¹zanej z magazynowaniem,
przetwarzaniem i utylizacj¹
odpadów a¿ do ca³kowitego
zaprzestania takiej dzia³alnoœci.
W uzasadnieniu radni przytaczaj¹ skargi i zg³oszenia
mieszkañców dotycz¹ce niew³aœciwego zabezpieczenia
sk³adowanych odpadów oraz
braku zabezpieczenia przed
uci¹¿liwym odorem i ha³asem
generowanym podczas procesu kruszenia gruzu, a tak¿e
niekontrolowanych zrzutów
œcieków do Wis³y.
Radni zaznaczaj¹, ¿e chocia¿ rejon ulicy Zarzecze jest
oznaczony w studium jako
przemys³owo-us³ugowy, to ze
wzglêdu na jego wyj¹tkowe
walory przyrodnicze, s¹siedztwo Kana³u ¯erañskiego i terenów Natura 2000, nale¿y go
otoczyæ szczególn¹ opiek¹ w
zakresie ochrony œrodowiska.
Ponadto, zgodnie z zaleceniami
zawartymi w studium nale¿y
d¹¿yæ do restrukturyzacji
obszarów zdegradowanych, a
takim na pewno ten rejon jest.
Wreszcie radni przytaczaj¹
jeszcze jeden argument, jakim
jest zlokalizowanie na terenie
Bia³o³êki oczyszczalni œcieków
„Czajka”. Z tego tytu³u mieszkañcy Bia³o³êki s¹ ju¿ wystar-

GroŸba zabudowy Portu ¯erañskiego
oddalona (na razie)
Mieszkañcy Bia³o³êki nie dali siê zwieœæ œwietlanym
wizjom wzorowych osiedli mieszkaniowych usytuowanych
na cyplach Portu ¯erañskiego. Wybrali zieleñ i rekreacjê.
O planach zabudowy Portu pozostawienie cypli portowych
¯erañskiego w ramach projek- niezabudowanych. Dali w ten
tu Osiedla Warszawy pisaliœmy sposób do zrozumienia, ¿e
szczegó³owo przed dwoma nie chc¹ nowych osiedli – zamiesi¹cami (NGP nr 6/2018). miast kolejnych domów ¿¹daj¹
Pomys³ by³ szeroko reklamowany zieleni.
i nag³oœniony. Wizjê tej inwestycji
W raporcie podsumowuj¹cym
entuzjastycznie prezentowali konsultacje, autorzy projektu
wiosn¹ Marlena Happach, na- Osiedla Warszawy t³umacz¹
czelna architekt miasta i wice- ten wybór emocjami zwi¹zanyprezydent Warszawy, Micha³ mi nie tylko z samym Portem
Olszewski. W marcu w ekspre- ¯erañskim, ale z intensywn¹
sowym tempie odby³y siê naj- urbanizacj¹ ca³ej Bia³o³êki,
pierw trójstronne warsztaty, a na terenie której w latach 90.
póŸniej konsultacje spo³eczne, powsta³y plany zagospodaropodczas których przedstawiono wania niegwarantuj¹ce ³adu
wypracowane podczas warsz- przestrzennego. Zauwa¿ono
tatów cztery warianty zagospo- niezadowolenie z dominacji
darowania terenu Portu, od zabudowy mieszkaniowej,
zachowuj¹cego tereny zielone która sprawia, ¿e dzielnica jest
z wykluczeniem funkcji miesz- monofunkcyjna i by dojechaæ
kaniowych po opcjê maksyma- do pracy, stoi siê w olbrzymich
listyczn¹, zak³adaj¹c¹ prawie korkach.
ca³kowit¹ zabudowê.
Temat zosta³ wiêc tymczasowo
Podsumowanie konsultacji, zawieszony, ale wróci zapewne
o którym nawiasem mówi¹c po wyborach samorz¹dowych.
nie by³o prawie ¿adnej informa- W raporcie bowiem stwierdzono,
cji, nie pozostawi³o ¿adnych ¿e do podjêcia strategicznych
w¹tpliwoœci: ludzie wybrali decyzji dla tego obszaru niewariant pierwszy, zak³adaj¹cy zbêdne s¹ dodatkowe analizy,

które pozwol¹ na wybór dalszego kierunku rozwoju Poru
¯erañskiego.
- To bardzo wymowne, ¿e
wyniki konsultacji dla Portu
¯erañskiego zosta³y w³aœciwie
przemilczane przez w³adze
miasta i Biuro Architektury –
twierdzi Mateusz Senko ze
stowarzyszenia „Ocalmy tereny nad Kana³em ¯erañskim”.
- Czy¿by dlatego, ¿e mieszkañcy, a wczeœniej równie¿
Rada i Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka, gremialnie skrytykowali
pomys³ budowy tamosiedli?
Port ¯erañski to wartoœciowy
przyrodniczo teren, który powinien byæ chroniony. Natomiast
miasto powinno siê skupiæ na
zapewnieniu lawinowo zabudowywanemu ¯eraniowi podstawowej infrastruktury, placówek
edukacyjnych, tramwaju wzd³u¿
Modliñskiej czy terenów zieleni. O to postulowali uczestnicy
konsultacji, wiêc powtarzanie
ca³ego procesu i dalsze forsowanie zabudowy Portu
¯erañskiego bêdzie oznaczaæ
zlekcewa¿enie przez miasto
oczekiwañ mieszkañców.
Joanna Kiwilszo

czaj¹co obci¹¿eni ró¿nymi
uci¹¿liwoœciami i nie powinni
znosiæ dodatkowych.
Rada dzielnicy postuluje
nieprzed³u¿anie umów i niezawieranie nowych umów z
firmami przetwarzaj¹cymi odpady. Jednak to nie takie proste.
Pojawi³y siê w¹tpliwoœci, czy
s¹ podstawy prawne, aby zapobiec wydawania zgody na
przed³u¿enie dzia³alnoœci
œmieciowym firmom. Zastêpca
burmistrza, Marcin Adamkiewicz zwróci³ uwagê, ¿e je¿eli
firma ma dokumentacjê w
porz¹dku, a plan miejscowy
zak³ada na tym terenie dzia³alnoœæ przemys³owo-us³ugow¹,
nie mo¿na nie wydaæ zgody.
W odpowiedzi radny Wojciech
Tumasz zaznaczy³, ¿e podmioty
musz¹ jednak spe³niaæ okreœlone warunki. Je¿eli generuj¹
ha³as i fetor, to znaczy, ¿e nie
maj¹ wystarczaj¹co dobrej
technologii. Urz¹d mo¿e wiêc
wezwaæ podmiot do uzupe³nienia dokumentacji i powtarzaæ
te wezwania wielokrotnie. Za
którymœ razem podmiotowi
przestanie siê to op³acaæ.
W Wiedniu, aby do minimum
ograniczyæ emisjê odorów podczas wy³adunku, pojazdy dowo¿¹ce odpady sta³e wje¿d¿aj¹ do
specjalnej, szczelnej œluzy, w
której zawsze s¹ zamkniête jedne drzwi. Po dowiezieniu odpadów sta³ych nale¿y je przygotowaæ do fermentacji. W pierwszej
kolejnoœci odpady s¹ rozdrabniane i przesiewane, a usuwane z
nich za pomoc¹ elektromagnesu przedmioty metalowe trafiaj¹
do recyklingu. Wydzielona z ca³ego strumienia frakcja o wielkoœci powy¿ej 125 mm jest kierowana do spalenia. Natomiast do
frakcji drobniejszej (poni¿ej 125
mm) w mieszalniku dodawana
jest woda, w celu uzyskania zawiesiny o zawartoœci 8% czêœci
sta³ych, która nastêpnie dalej
poddawana jest oczyszczaniu.
Zapach nie ma prawa wydostaæ
siê na zewn¹trz.
W tak¹ technologiê trzeba
jednak zainwestowaæ, co firmom z Zarzecza wyraŸnie
siê nie op³aca. W ostatnich tygodniach na terenie naszego
kraju mia³o miejsce ponad
dwadzieœcia wielkich po¿arów

w sortowniach i sk³adowiskach
œmieci, które poza zwyk³ym w
tym przypadku zagro¿eniem,
spowodowa³y tak¿e emisjê

ogromnych iloœci zwi¹zków
toksycznych do ziemi, wody i
powietrza. Oby coœ takiego nie
wydarzy³o siê nad Kana³em
¯erañskim, gdzie przyby³o
wiele nowych osiedli i gdzie
zagro¿enie zdrowia i ¿ycia
tysiêcy ludzi by³oby ogromne.
JK

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m. st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 41/CP/2018 z 17 maja 2018 r. w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, ciep³owniczej, gazowej oraz
energetycznej na dz. nr ew. 201/1, 199/1, 203/1, 206/1, 207/1, 206/2,
207/2 z obr. 4-07-03; dz. nr ew. 79, 47/5, 47/2, 48/4, 48/5, 62/6
z obr. 4-07-05; dz. nr ew. 2/1, 2/3, 3/17, 2/2, 3/15, 3/16, 2/4, 1
z obr. 4-07-11 przy ul. Szlacheckiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Victoria Dom S.A., ul. K¹ty
Grodziskie 105, 03-289 Warszawa, z³o¿ony 13 lutego 2018 r.,
zmieniony 20 lutego, 5 marca, 16 marca i 20 marca 2018 r.
- decyzji nr 42/CP/2018 z 25 maja 2018 r. w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie
przewodu wodoci¹gowego DN 200 mm, na czêœciach dzia³ek
ew. nr 35/2, 36/2, 49/1, 49/3 z obrêbu 4-07-01, na czêœciach
dzia³ek ew. nr. 8/2, 14/11, 14/135, 14/137, 14/139, 14/141,
14/149 z obrêbu 407-02, w ul. Kupieckiej na odc. ul. Marywilska
– ul. Kaczorowa w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy, na wniosek
inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A., pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa,
z³o¿ony 8 marca 2018 r., uzupe³niony 23 marca 2018 r.
- decyzji nr 43/CP/2018 z 25 maja 2018 r. w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na:
- budowie odcinka sieci kanalizacji bytowo-gospodarczej
na dz. nr ew. 35/8 z obrêbu 4-17-06;
- budowie przy³¹cza kanalizacyjnego na dz. nr ew. 29/2
z obrêbu 4-17-06;
- rozbiórce obiektów przepompowni œcieków na dz. nr ew.
29/1 z obrêbu 4-17-06
przy ul. Henrykowskiej/Raciborskiej na terenie Dzielnicy Bia³o³êka
m.st. Warszawy, na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa
Wodoci¹gów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spó³ka Akcyjna,
pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, z³o¿ony 15 marca 2018 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z
treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (pokój 306 i 308), w
poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego
Kolegium Odwo³awczego za poœrednictwem organu wydaj¹cego
decyzjê w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê
do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem
odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

XLVIII i XLIX sesje Rady Dzielnicy Bia³o³êka

Odpady na ¯eraniu,
miejscowy plan dla Choszczówki
Od wniosków i spraw ró¿nych, które nie zmieœci³y siê w
programie obrad sprzed miesi¹ca, rozpoczê³o siê dokoñczenie XLVIII sesji. Dyskutowano nad stanowiskami
zg³oszonymi przez radnych Razem dla Bia³o³êki. Na pocz¹tek
w kwestii ¯erania, który od lat jest zatruwany przez kilka
firm utylizuj¹cych odpady.
Kolejne stanowisko dotyczy³o
Zarz¹d dzielnicy t³umaczy³,
¿e wykonywane s¹ kontrole doposa¿enia placów zabaw
i zmierza siê do poprawy dla dzieci w urz¹dzenia, które
sytuacji. Opozycyjni radni i s³u¿y³yby równie¿ dzieciom
mieszkañcy ulicy Zarzecze niepe³nosprawnym. G³osami
twierdzili, ¿e nie widaæ ¿adnej radnych Platformy Obywatelpoprawy sytuacji, dowodz¹c, skiej i jej koalicjantów stano¿e kontrole s¹ najwyraŸniej wisko to zosta³o skierowane
nieskuteczne. W zwi¹zku z do prac w sta³ych komisjach
tym rada jednog³oœnie przy- rady.
jê³a stanowisko wzywaj¹ce
Nastêpnie przyjêto zmiany
do zmiany przeznaczenia w bud¿ecie na ten rok.
terenu i nie podnajmowania go Zmniejszeniu o 10 mln z³otych
firmom utylizuj¹cym odpady.
musia³a ulec kwota na inwe-

stycje oœwiatowe, bowiem do
rozpisanego przetargu na
budowê szko³y nie zg³osi³ siê
¿aden oferent.
Przeg³osowano przyst¹pienie
do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Choszczówka, a tak¿e przyjêto
sprawozdanie z dzia³alnoœci
Zarz¹du Gospodarowania
Nieruchomoœciami. Nie dosz³o
natomiast do d³ugo oczekiwanego, szczególnie przez radnych
opozycyjnych, g³osowania nad
sk³adem komisji rewizyjnej.
Zabrak³o kworum. W tym
miejscu przewodnicz¹cy rady
og³osi³ przerwê w obradach.
(egu)
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Bariery architektoniczne na Pradze musz¹ znikn¹æ
dokoñczenie ze str. 1

kocich ³bów - trudne do przejechania wózkiem - to tylko
czêœæ z istniej¹cych barier.
Ogromnym problemem jest
zastawianie chodników przez
samochody i dyskryminuj¹ce
pieszych cykle œwiate³. Czy
przestrzeñ Pragi jest wiêc dostêpna? Nie bardzo. Okazuje
siê, ¿e nie dba siê o to zanadto
ani podczas remontów starych
kamienic, ani przy nowych inwestycjach, takich jak np. zmodernizowany w ubieg³ym roku
skwer przy ul. Floriañskiej.
Na przyk³ad, remontuj¹c
kamienicê przy £om¿yñskiej
27 odtworzono stan poprzedni,
w efekcie czego rodzic z wózkiem dzieciêcym wci¹¿ musi
pokonywaæ schody, zanim dotrze do drzwi wejœciowych do
budynku, bo w trakcie prac
modernizacyjnych nie pomyœlano o podjeŸdzie. Na spotkaniu pad³y zapewnienia ze
strony przedstawicieli ZGN, ¿e
podjazd tam w koñcu powstanie. Niestety, stare budynki,
jakich na Pradze jest bardzo
du¿o, nie spe³niaj¹ wspó³czesnych wymagañ. Na szczêœcie
przy okazji remontów w ramach programu rewitalizacji
w wielu przypadkach przewidziano instalacjê wind.
Innym symbolem niemo¿noœci
przez wiele lat by³a przestrzeñ
pomiêdzy Prag¹ a Targówkiem
przy Radzymiñskiej, pod wiaduktem kolejowym, która nie
mog³a doczekaæ siê chodnika.
G³ównie dziêki intensywnym
zabiegom PSM Micha³ów
sprawa znajdzie wkrótce
szczêœliwy fina³.

Dlaczego z przystosowaniem obiektów do potrzeb
osób z niepe³nosprawnoœciami s¹ takie problemy? „Nikt nie
pomyœla³” – komentuje sprawê
Donata Koñczyk, pe³nomocniczka prezydent m.st. Warszawy ds. dostêpnoœci. A
problem bêdzie narasta³, poniewa¿ coraz wiêcej jest
przestrzeni prywatnych. Miasto
jednak problem dostrzega.
Planowane s¹ warsztaty dla
deweloperów i projektantów,
Zarz¹d Dróg Miejskich sukcesywnie obni¿a krawê¿niki,
niweluje podjazdy, choæ nadal nie
zawsze w sposób u³atwiaj¹cy
poruszanie siê na wózku, na
co zwraca³ uwagê mieszkaniec Pragi, Andrzej Matysiak
(rowki, uskoki itp.). Ale wa¿ne s¹
te¿ kwestie utrzymania istniej¹cej infrastruktury w nale¿ytym stanie – np. do biblioteki
na Skoczylasa osoba o ograniczonej sprawnoœci ruchowej
nie wejdzie/wjedzie wózkiem,
gdy¿ podjazd jest zaroœniêty
roœlinnoœci¹.
Dwa lata temu Rada Warszawy przyjê³a standardy
piesze, w ubieg³ym roku standardy dostêpnoœci. Nowe
inwestycje miejskie musz¹ je
uwzglêdniaæ, jednak nie ma
mo¿liwoœci wykonania audytu
ka¿dej takiej inwestycji, poniewa¿ ich liczba idzie w tysi¹ce,
a najwiêkszych jest ponad
100. Odbywaj¹ siê wiêc szkolenia urzêdników wydzia³ów
infrastruktury, którzy powinni
byæ wyczuleni na te wymogi
przy opiniowaniu projektów.
Okazuje siê, ¿e nawet budynek Centrum Kreatywnoœci, w

mówili te¿ mieszkañcy, którzy
musz¹ borykaæ siê z barierami
zbyt w¹skich chodników, rynienek odp³ywowych, zbyt krótkich
faz œwiate³ dla pieszych, czy
zbyt rzadko usytuowanych
przejœæ. Podczas dyskusji zauwa¿ono zawi¹zanie ogólnokrajowej federacji Piesza Polska,
maj¹cej za cel promowanie
zmian systemowych na rzecz
najs³abszych u¿ytkowników
ruchu drogowego. Pomoc w
sferze legislacji zaproponowa³

tak¿e obecny na spotkaniu
senator Marek Borowski.
Debata zdefiniowa³a problemy,
ale ich rozwi¹zanie to kwestia
zmiany wra¿liwoœci, pog³êbiania
wiedzy zarówno u decydentów,
jak i mieszkañców. Tymczasem
wszelkie dostrze¿one nieprawid³owoœci nale¿y zg³aszaæ na infoliniê 19115. Trafi¹ do odpowiedniej komórki w mieœcie, a
informacje zwi¹zane z dostêpnoœci¹ tak¿e do Donaty Koñczyk.
Karolina Krajewska

Mundial w Strefie Kibica
na dachu Galerii Pó³nocnej!

w barwy polskiej flagi. W
przerwie meczu zapraszamy
tak¿e do sprawdzenia swojej
pi³karskiej wiedzy podczas
animacji i konkursów. Do zgarniêcia s¹ atrakcyjne nagrody
zwi¹zane z Mundialem 2018.
Na pi³karskich taktyków i
znawców futbolu czeka tak¿e
mo¿liwoœæ rozegrania pojedynku
w pi³karzyki. Turniej odbêdzie
siê na tarasie przed sklepem
House, na poziomie 1.
Specjaln¹ niespodziankê
przygotowaliœmy tak¿e dla
naszych klientów – mo¿liwoœæ
wejœcia do strefy VIP i zajêcia
najlepszych miejsc przed samym ekranem! Aby cieszyæ siê
wyj¹tkowymi wra¿eniami ze
wspólnego kibicowania wystarczy zrobiæ w sklepach na
terenie centrum zakupy za
kwotê co najmniej 50 PLN. W
dniu meczu paragon nale¿y
wymieniæ na opaskê VIP w
Punkcie Informacji na parterze
Galerii Pó³nocnej. Strefa VIP
obowi¹zuje tylko podczas
meczów polskiej reprezentacji.

którym odbywa³a siê debata,
wykonano nie do koñca zgodnie z projektem. Mia³y siê w
nim znaleŸæ rampy dla wózków, czy pêtle indukcyjne dla
osób niedos³ysz¹cych, których
ostatecznie nie wykonano.
Dostrze¿one nieprawid³owoœci bêd¹ musia³y zostaæ
usuniête. Jednak konsekwencje z³ych rozwi¹zañ wobec
urzêdników nie s¹ wyci¹gane.
Potrzebne s¹ tu g³êbsze
zmiany systemowe.

Wa¿ne s¹ przede wszystkim
wymagania, jakie zamawiaj¹cy
wpisze do warunków zamówienia.
To inwestor musi wszystko przewidzieæ, poniewa¿ projektant
zazwyczaj sam z inicjatyw¹
zmian nie wychodzi. Od 12 kwietnia obowi¹zuj¹ tak¿e nowe regulacje dotycz¹ce funduszy unijnych
- obudowanie prawne udogodnieñ
dla osób z niepe³nosprawnoœci¹
jest wiêc coraz œciœlejsze.
O problemach w codziennym
poruszaniu siê po dzielnicy

Zapraszamy wszystkich wielbicieli futbolu do wspólnego
kibicowania w najwy¿ej po³o¿onej Strefie Kibica w Warszawie!
W ogrodzie na dachu czeka ogromny ekran, komfortowe
miejsca do siedzenia oraz zaplecze gastronomiczne
zapewnione przez Bierhalle, Warsztat Kulinarny i Pizza Hut.
Wstêp do Strefy Kibica w Galerii Pó³nocnej jest bezp³atny.
Kibicowanie to sport ze- o wymiarach 5,5 x 3,5 m,
spo³owy, dlatego zapraszamy goœcie mog¹ tak¿e korzystaæ
wszystkich fanów futbolu do z le¿aków, puf i ³awek znajduwspólnej zabawy podczas j¹cych siê na terenie strefy.
FIFA World Cup 2018. Wraz Sportowe emocje zaostrzaj¹
z rozpoczêciem Mundialu w apetyt, dlatego z myœl¹ o
ogrodzie na dachu Galerii g³odnych i spragnionych na
Pó³nocnej ruszy³a Strefa Kibica, dachu dostêpne s¹ stanowiska
w której wci¹gaj¹ca, sportowa gastronomiczne Bierhalle,
atmosfera jest gwarantowana. Warsztatu Kulinarnego i Pizza
Z myœl¹ o niezapomnianych Hut. Ka¿da z sieci zaprasza
wra¿eniach z meczów zadba- kibiców do korzystania z ró¿liœmy o odpowiedni¹ jakoœæ norodnej oferty cateringowej i
transmisji – mecze wyœwietlane niskoprocentowych napojów
s¹ na gigantycznym telebimie alkoholowych, w tym tak¿e

piwa Lager Pó³nocy, stworzonego przez Bierhalle specjalnie
dla mieszkañców Bia³o³êki.
Strefa Kibica przygotowana
zosta³a we wspó³pracy z
Urzêdem Dzielnicy Bia³o³êka.
Kibicuj naszym i do³¹cz
do Strefy VIP!
W ramach Strefy Kibica transmitowane s¹ wszystkie mecze
Mistrzostw Œwiata w Pi³ce
No¿nej, ale podczas pojedynków
Polaków nasi goœcie mog¹
liczyæ na dodatkowe atrakcje.
Kolejna okazja do wspólnej zabawy nadarzy siê ju¿ 24 czerwca,
podczas pojedynku Polska-Kolumbia. W Strefie Kibica pojawi¹
siê hostessy rozdaj¹ce bia³oczerwone chor¹giewki oraz
stanowisko do malowania twarzy

Spo³eczny
6 nowa obserwator
gazeta praska

Bia³o³êcka karuzela

Bud¿et partycypacyjny. Dla Pragi

¯eby by³o tak jak by³o

Druga po³owa czerwca to od kilku lat czas
g³osowania na projekty zg³oszone przez
mieszkañców naszego miasta w bud¿ecie partycypacyjnym. Tradycyjnie ju¿ z tej okazji
zachêcam do wziêcia spraw w swoje rêce i
oddania g³osu na inicjatywy, które uwa¿aj¹
Pañstwo za cenne i które realnie mog¹ wp³yn¹æ np. na poprawê przestrzeni najbli¿szej
okolicy. Oczywiœcie, nie wypada nie zachêcaæ do g³osowania na projekty zg³oszone w
naszej dzielnicy, na Pradze Pó³noc. Po etapie
szczegó³owej weryfikacji do etapu g³osowania dopuszczono ³¹cznie 67 projektów – 28
ogólnodzielnicowych, 20 w obszarze 1 (Nowa
Praga i Pelcowizna) oraz 19 w obszarze 2
(Stara Praga, Szmulowizna i Micha³ów).
Oczywiœcie, wszystkie projekty zg³oszone
przez mieszkañców s¹ cenne i warte poparcia, ale ¿e pula œrodków jest ograniczona
(³¹cznie mieszkañcy decyduj¹ o wydatko-

Na Bia³o³êce dwie lokalne formacje
³¹cz¹ si³y. Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki,
która w tej kadencji wspiera trwanie
lokalnego uk³adu polityczno-deweloperskiego pod egid¹ Platformy Obywatelskiej
oraz Wspólnota Samorz¹dowa Gospodarnoœæ,
która zas³ynê³a g³ównie tym, ¿e przesta³a
istnieæ. Po mezaliansie dysponuj¹ w radzie
dzielnicy si³¹... 3 radnych. Zachêcaj¹
mieszkañców do w³¹czenia siê w ich
dzia³ania i sk³adaj¹ obiecuj¹ce deklaracje
– odpartyjnienie samorz¹du, spuszczenie
lania partiom politycznym i walka o tereny
zielone. Deklaracji jednego z cz³onków o
„³¹czeniu problemów” nie komentujê, bo
nie wiem, co chcia³ przez to powiedzieæ.
Dowiadujemy siê, ¿e w wyborach samorz¹dowych planuj¹ wystawiæ wspóln¹ listê
wyborcz¹. Przyjrzyjmy siê zatem, co kryje
siê za now¹ inicjatyw¹. „Spotykamy siê
jako osoby dzia³aj¹ce lokalnie, bezpartyjni
spo³ecznicy. Nasz¹ najwiêksz¹ si³¹ jest to,
¿e jesteœmy niezale¿ni i blisko mieszkañców. Ws³uchujemy siê jedynie w ich g³os,
nie mamy nad sob¹ ¿adnych partyjnych
prze³o¿onych” - mówi Piotr Basiñski,
przedstawiciel Koalicji Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki. 5 czerwca w bia³o³êckim
ratuszu odby³a siê sesja Rady Dzielnicy
Bia³o³êka, na której klub PiS powiedzia³
„sprawdzam” i z³o¿y³ wniosek o wygaszenie
mandatu Zbigniewowi Madziarowi z PO.
Zbigniew Madziar to symbol Platformy
Deweloperskiej. Jest równoczeœnie radnym
Bia³o³êki, wiceprzewodnicz¹cym komisji
inwestycji, infrastruktury i planowania
przestrzennego, urzêdnikiem m.st.
Warszawy (na urlopie bezp³atnym) i
pracownikiem dewelopera ATAL, który
buduje osiedla na Bia³o³êce. Jako pe³nomocnik dewelopera radny pozyskuje zezwolenia na wycinkê drzew, które wydaje
jego w³asny urz¹d dzielnicy. Jak nie uda
mu siê ich pozyskaæ, deweloper wycina
drzewa nielegalnie, co mia³o miejsce ju¿
dwukrotnie. W CV radnego znajdziemy
tak¿e pracê dla deweloperów J.W.
Construction czy Dolcan. Dla firmy ATAL,
która zas³ynê³a osiedlem w Wilanowie

waniu 3 mln z³ – po 1 mln na projekty
ogólnodzielnicowe oraz obszarowe), to i
ostateczny wybór projektów musimy zawêziæ. Zachêcam przy tym do g³osowania „pod
korek”, czyli na tyle projektów, na ile pozwala zag³osowaæ kwota dostêpna w danym
obszarze. W przypadku g³osowania internetowego tego byœmy podczas g³osowania
zmieœcili siê w danej puli pilnuje system
komputerowy, w przypadku g³osowania na
papierowej karcie to g³osuj¹cy musi zliczaæ
poszczególne kwoty – mo¿e to byæ nieco
skomplikowane i zawsze istnieje ryzyko
pomy³ki, tak wiêc zdecydowanie wygodniej
i szybciej jest oddaæ g³os on-line.
Na co g³osowaæ? Jest wiele cennych i
wartoœciowych projektów, alej ja planujê swój
g³os oddaæ tradycyjnie na projekty dotycz¹ce
poprawy estetyki przestrzeni publicznej.
Takimi projektami z pewnoœci¹ w puli ogól-

Praski folwark

Fasadowe dzia³ania
W czerwcu br. uczestniczy³am w posiedzeniu
Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo³ecznego w
dzielnicy Praga Pó³noc, w dyskusji nt. rewitalizacji w jej obrêbie. Procesu, którego
celem jest poprawa warunków ¿ycia mieszkañców poprzez remont istniej¹cej substancji
mieszkaniowej i odnowa zabytkowych
kamienic. Na pozór wydawaæ by siê mog³o,
¿e w roku bie¿¹cym wszystko przebiega
zgodnie z planem. Istniej¹ co prawda zagro¿enia, ale oczywiœcie …. wed³ug ZGN, jednostki realizuj¹cej niezale¿ne od nich. Diabe³ jednak jak zawsze tkwi w szczegó³ach.
Poprosi³am o konkretne informacje i do dnia
przekazania materia³u do druku, niestety
ich nie otrzyma³am. (Mimo up³ywu 10 dni –
przypis autora). Ktoœ powie: „s¹ rzeczy wa¿ne
i wa¿niejsze”. Trudno siê z tym nie zgodziæ,
ale jak wynika z rozmów z mieszkañcami
mo¿liwoœæ powrotu do zajmowanych dotychczas lokali jest dla wielu tematem bardzo
wa¿a. Zgodnie z wytycznymi ratusza taka
mo¿liwoœæ istnieje, ale czy zainteresowani
faktycznie o tym wiedz¹? ZGN twierdzi, ¿e
tak. Natomiast zdziwienie wzbudza fakt, ¿e
jedynie osoby korzystaj¹ce z porady lokalnego stowarzyszenia, walcz¹cego o prawa
lokatorów, wykaza³y zainteresowanie powrotem do wyremontowanych lokali, co z kolei
wskazuje na niedoinformowanie. Nie otrzyma³am m.in. skanu ulotki informacyjnej o
procesie/procedurach, obowi¹zuj¹cych
mieszkañców z rewitalizowanych budynków.

Aktualnie prace rewitalizacyjne s¹ prowadzone w nieruchomoœciach: Siedlecka 25
(front i oficyna), Siedlecka 29, £ochowska 39,
Strzelecka 10a i 12 oraz Markowska 12 i
14. ZGN Praga Pó³noc dokonuje wyboru
wykonawcy na realizacjê robót w budynku
43 przy ulicy £ochowskiej i Markowskiej 36
oraz Stalowej 33. W szeœciu lokalizacjach
planowane jest powtórzenie procedury
przetargowej tj. £ochowska 31 i 38a,
Otwocka 7, Œrodkowa 12 i 14 oraz K³opotowskiego 30, a trzy lokalizacje (Strzelecka 10, £ochowska 37 i 40) oczekuj¹ na
uzyskanie pozwolenia na budowê. Patrz¹c
na terminarz dzia³añ w poszczególnych
budynkach, proces rewitalizacji jednego
budynku to œrednio 2,5 do 3 lat. Analizuj¹c
przyk³ad Strzeleckiej 10 (jedyny szczegó³owo rozpisany harmonogram przez ZGN)
pojawia siê kilka w¹tpliwoœci: 5 miesiêcy
czekamy na decyzjê Sto³ecznego Konserwatora Zabytków, 3 miesi¹ce czekamy na
decyzjê w sprawie kolejnego wniosku, tym
razem od Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków, 2 miesi¹ce przygotowujemy wniosek o zatwierdzenie drugiego w procesie projektu. Jak to zatem
wygl¹da w odniesieniu do Zarz¹dzenia
nr 446/2017 Prezydenta m.st. Warszawy
w sprawie zasad monitorowania realizacji
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji
(ZPR – przypis autora) m.st. Warszawy do
2022 roku, dokumentu który ma charak-

nodzielnicowej s¹ projekty nr 5 (Wiêcej zieleni na Pradze vol. 2) i 6 (Zielone skwery
s¹siedzkie), w obszarze 1 projekt nr 17,
dotycz¹cy stworzenia w Parku Praskim
fontanny, a w obszarze 2 projekty nr 3
(Park kieszonkowy Bia³ostocka/Radzymiñska
– etap 2), nr 4 (Zielone Szmulki), nr 17
(Praskie Zielone Skwery) i nr 19 (Zielona
„ma³a” Radzymiñska). Warto oddaæ te¿ g³os
na projekty kulturalne, skierowane do
wszystkich mieszkañców, np. projekty
nr 13 i 20 w puli ogólnodzielnicowej, które
przewiduj¹ realizacjê cyklu potañcówek
plenerowych i pokazów kina plenerowego
w wielu miejscach w naszej dzielnicy. Tradycyjnie warto te¿ poprzeæ projekty stworzenia
czy doposa¿enia placów zabaw, a tak¿e
inicjatywy dotycz¹ce monta¿u ³awek.
Niezale¿nie od tego, jakie projekty
Pañstwo popr¹, raz jeszcze zachêcam do
ter wykonawczy? „Skutecznoœæ wdra¿ania
ZPR podlega ci¹g³emu monitorowaniu i
okresowej ewaluacji - czytamy - a comiesiêczne spotkania wszystkich biur, zaanga¿owanych w realizacjê ZPR, zapewni¹
dodatkowy monitoring programu. Ich
charakter ma byæ g³ównie informacyjny, z
po³o¿eniem silnego akcentu na identyfikacjê,
analizê i minimalizacjê ryzyk dla przedsiêwziêæ/projektów”. Powo³ano Komitet Rewitalizacji, dzielnicowych koordynatorów
ds. rewitalizacji. W proces monitoringu
w³¹czono Biuro Polityki Lokalowej, Biuro
Rozwoju Gospodarczego, Biuro Architektury
i Planowania Przestrzennego, Biuro Kultury,
Biuro Sportu i Rekreacji, Biuro Pomocy i
Projektów Spo³ecznych, Centrum Komunikacji Spo³ecznej; sporz¹dzane s¹ roczne
raporty z realizacji. Proces trwa.
Ale gdzie w tym procesie uwzglêdniono mieszkañców, dla których mieszkanie
jest gwarancj¹ bezpieczeñstwa i spokoju,
gwarancj¹ normalnego ¿ycia. Dlaczego
m.st. Warszawa w obliczu du¿ej iloœci decyzji PINB-u o zagro¿eniu ¿ycia i bezpieczeñstwa, wprowadzi³o w dzielnicy Praga
Pó³noc program, nie zabezpieczaj¹c dodatkowych mieszkañ w iloœci odpowiadaj¹cej
zapotrzebowaniu? Dlaczego nie wyrazi³o
zgody na wniosek zarz¹du dzielnicy o
zezwolenie na remont budynków, wysiedlonych kilka lat wstecz? Po wielu latach
zaniedbañ, nieinwestowania w prawobrze¿ne dzielnice program jest jak najbardziej
wskazany i zrozumia³y. Czy¿by jednak
by³y to kolejne fasadowe dzia³ania?
Dodatkowo nale¿y podnieœæ temat zmiany
obowi¹zuj¹cych przepisów w zakresie najmu

Prosto z mostu

Dziesiêæ pytañ do prezydenta
Wbrew prawu i zdrowemu rozs¹dkowi
w Warszawie zaczê³a siê ju¿ kampania
wyborcza. Napêdzaj¹ j¹ oczywiœcie dwaj
kandydaci du¿ych partii, za którymi stoj¹
du¿e pieni¹dze i mo¿liwoœci organizacyjne
aparatów partyjnych, a nie do pominiêcia
jest te¿ postawa wiêkszoœci mediów, œwiata
nie widz¹cych poza walk¹ dwóch partii i
otwarcie sympatyzuj¹cych z jedn¹ z nich.
A ja staram siê s³uchaæ uwa¿nie tego,
co mówi¹ i pokazuj¹ kandydaci. Zamierzam poprzeæ tego, który odpowie mi na
moje pytania o Warszawê – zadowalaj¹co,
wiarygodnie i kompetentnie. Lub przynajmniej na wiêkszoœæ z nich.
Na ile kandydat przyœpieszy uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, stawiaj¹c tamê narastaniu
chaosu urbanistycznego w mieœcie?
Czy kandydat wprowadzi wreszcie
dzia³aj¹cy elektroniczny system zarz¹dzania ruchem ulicznym i informacji
o komunikacji miejskiej?

Czy kandydat doprowadzi do ukoñczenia Obwodnicy Œródmiejskiej i Obwodnicy
Miejskiej, szczególnie budowy ich czêœci
w prawobrze¿nej Warszawie?
Czy kandydat wdro¿y budowê systemu
parkingów podziemnych z jednoczesnym ograniczeniem parkowania naziemnego, tak by Warszawa zaczê³a przypominaæ europejskie miasto?
Kiedy i jak zostanie zagospodarowany
plac Defilad?
Czy kandydat zamierza zatrzymaæ proces dewastacji i rozbiórek warszawskich
zabytków, tak¿e tych powojennych –
socrealistycznych i modernistycznych?
Czy w przypadku, gdy rz¹d bêdzie nadal
forsowa³ budowê Centralnego Portu Komunikacyjnego oddalonego od naszego miasta,
kandydat spróbuje doprowadziæ do powstania
na Okêciu – innej równie dobrej lokalizacji
nie mamy – lotniska miejskiego?
W jakim terminie i w jaki sposób kandydat zapewni wszystkim potrzebuj¹cym
miejsca w ¿³obkach i przedszkolach?

Czy kandydat zadba o miejskie kluby
sportowe, nie wyró¿niaj¹c ¿adnego z nich?
W jaki sposób kandydat zapewni zwiêkszenie
uczestnictwa obywateli i organizacji pozarz¹dowych w decydowaniu o sprawach miasta?
Chcia³bym bardzo, by czytaj¹cy te
s³owa równie¿ u³o¿y³ sobie tak¹ - to znaczy:
ca³kiem swoj¹ - listê i g³osuj¹c jesieni¹
ni¹ siê kierowa³. Wiele osób bardzo by siê
wtedy zdziwi³o wynikiem wyborów.
Maciej Bia³ecki
Wspólnota Samorz¹dowa
maciej@bialecki.net.pl

g³osowania w bud¿ecie partycypacyjnym
oraz namawiania do tego cz³onków rodziny,
znajomych, wspó³pracowników. Póki co
bud¿et partycypacyjny to jedyna okazja,
kiedy mieszkañcy maj¹ realny wp³yw na
to, co siê zadzieje w ich najbli¿szej okolicy.
I proszê mi uwierzyæ, ¿e warto z tej szansy
skorzystaæ! Czas mamy do 30 czerwca br.
Krzysztof Michalski
Praskie Stowarzyszenie
Mieszkañców „Micha³ów”
Napisz do autora:
stowarzyszenie.michalow@gmail.com

lokali komunalnych. Po zmianie lokalu na
inny, najemca otrzymuje now¹ umowê, na
nowych warunkach. Nie jest to ju¿ umowa
na czas nieoznaczony jak dotychczas, a
wy³¹cznie na 5 lat i podlega weryfikacji.
Wszystkich zainteresowanych tematem
zapraszam na dy¿ur radnego.
„Nie sztuk¹ jest umieæ zachowaæ pozory,
Sztuk¹ jest mieæ argumenty, aby nie
stwarzaæ pozory”
Ma³gorzata Markowska
radna niezale¿na
w Dzielnicy Praga Pó³noc
malgorzata.h.markowska@gmail.com

budowanym przez niewolników z Korei
Pó³nocnej, radny pracuje od pocz¹tku
kadencji. Ca³oœæ jego aktywnoœci zawodowej sprowadza siê do tego, by koszty
rozwoju Warszawy uspo³eczniæ, zyski zaœ
sprywatyzowaæ. Zbigniew Madziar ma siê
wyœmienicie. W g³osowaniu nad wygaszeniem jego mandatu szybko okaza³o siê,
kto dzia³a przeciwko patologiom, a kto ma
tylko usta pe³ne frazesów. Za wnioskiem
o wygaszenie g³osowali wszyscy przedstawiciele ugrupowania PiS i RdB (Razem dla
Bia³o³êki). Natomiast nie poparli wniosku
przedstawiciele PO, to nikogo ju¿ nie
zaskakuje, oraz wszyscy przedstawiciele
nowej formacji Koalicja Inicjatywa Mieszkañców Bia³o³êki. Mo¿na rzec, ¿e spuœcili
lanie wnioskodawcom wygaszenia mandatu
Madziara. Lanie za obronê interesu spo³ecznego i próbê os³abienia deweloperskiego
uk³adu. Do wygaszenia mandatu zabrak³o
jednego g³osu. Koalicja obrony deweloperów
znowu zwyciê¿y³a. Na konferencji prasowej kilka dni przed sesj¹ radny Filip Pelc,
przedstawiciel Koalicji IMB deklarowa³, ¿e
jednym ze sztandarowych hase³ bêdzie
walka o zachowanie terenów zielonych.
Jak widaæ, pozostanie to jedynie has³em
nowej formacji Koalicja IMB.
£ukasz Oprawski
by³y zastêpca burmistrza
Dzielnicy Bia³o³êka
Fb: Warszawski PiS - Bia³o³êka

Ch³odnym okiem

PiS-owi wolno wiêcej?
Pamiêæ ludzka jest zawodna. Zabiegani,
zaganiani w codziennym ¿yciu szybko zapominamy o wydarzeniach z przed kilku,
kilkunastu dni. Wydarzenia sprzed miesi¹ca s¹ ju¿ histori¹, a sprzed roku gin¹ w
anna³ach. Dlatego warto wracaæ, warto
przypominaæ to, co partia rz¹dz¹ca obiecywa³a i co rzeczywiœcie zrobi³a. Tym bardziej, ¿e rozpoczyna siê po trzech latach,
latach, w których spo³eczeñstwo oprócz
manifestacji nie mia³o w rêkach instrumentu
kontrolnego, jakim jest kartka wyborcza.
Czas bezkarnoœci PiS siê koñczy. Powinniœmy jako wyborcy rozliczyæ ich za brak
dokonañ i pope³nione b³êdy, a by³o tego
bez liku. Poza aferami finansowymi, ¿e
przypomnê SKOKI, œwie¿¹ aferê GetBack,
s³ynnego Misiewicza, córkê leœniczego, kasê
dla Rydzyka i Fundacjê Narodow¹, premie
dla ministrów, w kontekœcie braku kasy
dla lekarzy-rezydentów i osób niepe³nosprawnych. Widaæ to tak¿e w niedba³oœci o
finanse publiczne: 51 mld deficytu, pazerne
drenowanie kasy pañstwowej na podró¿e
polityków i kasy spó³ek Skarbu Pañstwa na
olbrzymie apana¿e dla dzia³aczy PiS. Obóz
rz¹dz¹cy jest oderwany od rzeczywistoœci i
od dawna nie reprezentuje naszych interesów, co doskonale widaæ w polityce zagranicznej, a raczej jej braku. Zacznijmy od
s³ynnego 27:1, dodajmy San Escobar,
wycofanie siê z Euro korpusu, ¿¹danie

reparacji, rozwalenie czworok¹ta wyszehradzkiego i trójk¹ta weimarskiego, co
czyni z nas pariasów Europy. Dodajmy do
tego ewidentne b³êdy polityczne w polityce
wewnêtrznej, podzielenie narodu na lepszy
i gorszy sort, mordy zdradzieckie, pieszczenie ONR. Gdzie jest realizacja obiecanek,
jak wyjaœnienie sprawy smoleñskiej, na
któr¹ posz³y gigantyczne pieni¹dze, zerwanego kontraktu na zakup œmig³owców dla
armii i sprzêtu w autosanie. Czy wszystko
poch³onê³y wydatki na obronê terytorialn¹?
Rozwalenie s³u¿b, o wielu nie wiemy jak
funkcjonuj¹, ale po tym, co zrobiono z BOR,
a¿ strach siê baæ o to, co siê dzieje w
innych, jak wywiad, kontrwywiad itp. Jeœli
funkcjonuj¹ tak jak kierowcy rz¹dowych
limuzyn to katastrofa tu¿ tu¿. Zwracam
szczególn¹ uwagê na ignorancjê, hipokryzjê
i pogardê, któr¹ PiS ¿ywi do czêœci polskiego spo³eczeñstwa. Przypomnijmy sprawê
„u³askawienia” ministra Kamiñskiego,
reformê edukacji, s¹downictwa, w tym
Trybuna³u Konstytucyjnego i osobiœcie
„prezes” Przy³êbskiej, próbê zmiany Konstytucji z idiotycznymi pytaniami prezydenta w stylu czy chcesz byæ piêkny zdrowy i
bogaty czy biedny stary i chory. Moim
zdaniem stosunek PiS do nas manifestuje
siê poprzez zaw³aszczenie mediów publicznych oraz propagandê, na któr¹ prezes
Kurski bez przerwy drenuje publiczn¹ kasê,

ale g³upi lud to kupi – prezes daje igrzyska …. w Opolu. Dominuj¹c¹ postaw¹
tej ekipy jest izolacjonizm. Dla PiS niechêæ
do uchodŸców jest czymœ normalnym,
nale¿y ogrodziæ siê od innych jak Sejm od
spo³eczeñstwa. Pogardê dla otoczenia PiS
manifestuje nie tylko w sprawach wagi
pañstwowej, samochód wiceburmistrza
Pragi z jego identyfikatorem parkuj¹cy na
trawniku to drobny kamyczek, tak samo
jak spotkanie z kandydatem na prezydenta ze strony PiS w urzêdzie dzielnicy.
Abstrahujê, jak potraktowano osoby, które
13 czerwca próbowa³y wzi¹æ w nim udzia³,
w tym s³ynnego Pana Zbyszka, który
us³ysza³ kiedyœ od Lecha Kaczyñskiego
„spieprzaj dziadu”. Poziom nadal trzymaj¹,
maj¹ rozmach. Czy im wiêcej wolno?
Ireneusz Tondera
radny Dzielnicy Praga Pó³noc
Sojusz Lewicy Demokratycznej
i.tondera@upcpoczta.pl

Komentarze polityczne: redakcja nie ingeruje w treœæ ani styl wyra¿anych opinii.

mini og³oszenia
NAUKA
ABSOLWENTKA ASP, z
przygotowaniem pedagogicznym, udzieli lekcji
rysunku, malarstwa i historii
sztuki, dzieciom, m³odzie¿y
i doros³ym, tel. 516-630-068
US£UGI
ADWOKAT JOANNA LIPKA
przyjmuje ju¿ na Grochowie przy
ul. Grenadierów 12 - umowy,
odszkodowania, rozwody,
alimenty, nieruchomoœci,
spadki, sprawy karne,
porady, tel. 517-355-662
AGD, telewizory, anteny naprawa, dojazd 602-216-943
CZYSZCZENIE dywanów,
wyk³adzin, tapicerki, karcherem,
694-825-760
DEZYNSEKCJA - odrobaczamy
skutecznie - 22 642-96-16

KONSERWATOR, z³ota r¹czka
606-181-588
NAPRAWA maszyn do szycia
dojazd gratis 508-081-808
PRZEPROWADZKI, wywóz
mebli, gruzu 722-990-444
SKUP aut tel. 573-418-807
KUPIÊ
ANTYKWARIAT kupi cenne
ksi¹¿ki 22 622-11-54
ANTYKWARIAT kupi za
gotówkê antyki: obrazy,
zegary, srebra, platery, br¹zy,
monety, meble, bibeloty,
ul. D¹browskiego 1, 601-352-129,
22 848-03-70
WINYLE, CD, KASETY - skup
i sprzeda¿. Wyceniamy na
miejscu, p³acimy gotówk¹.
Warszawa, Z¹bkowska 11.
Telefon 516-518-876

LABORATORIUM ANALIZ LEKARSKICH
ul. Poborzañska 8
NISKIE CENY! Czynne: pn.-pt. 730-18, sob 8-11 Tel. 22 675 58 85

Filipiñski uzdrowiciel
EFRENDO S. BALDO
Absolwent Paramedycznego I Technicznego Instytutu MERIDIAN
w Baguio City na Filipinach. Pochodzi z prowincji górskiej i wioski
Supang przynale¿nej do Igorod Tribe, która s³ynie z daru uzdrawiania
praktykowanego i przechodz¹cego z pokolenia na pokolenie.
Pochodzi z d³ugowiecznej rodziny, w której dar uzdrawiania
przechodzi z pokolenia na pokolenie, i mimo m³odego wieku
jest uznawany za jednego z najlepszych healerów na Filipinach.
Znajduje zaburzenia energetyczne ró¿nych organów w ciele
cz³owieka i skutecznie je eliminuje. Wzmacnia naturalne si³y
obronne organizmu, udra¿nia i oczyszcza kana³y energetyczne.
Dzia³a na wszystkich poziomach energii duchowej likwiduj¹c ca³e
spectrum choroby. Poœwiêca choremu ok. 45 minut, ale zale¿y
to od stanu chorego. Od tego te¿ uzale¿nia wybór techniki.
Raz s¹ to manualne manipulacje, kiedy indziej uzdrawianie
duchowe, praniczne b¹dŸ magnetyzacja tkanek. Tak zwane
bezkrwawe operacje, filipiñski uzdrowiciel robi na ciele eterycznym.
Pacjenci s¹ zdumieni umiejêtnoœci¹ bezb³êdnego dotarcia do
Ÿród³a choroby oraz tym, ¿e czêsto, ju¿ po pierwszej wizycie
u niego ustêpuj¹ wieloletnie schorzenia.
EFRENDO skutecznie pomaga w leczeniu wielu chorób.
Miêdzy innymi:
- nowotworowych, chorobach organów wewnêtrznych
- prostacie, problemach hormonalnych
- zapaleniu stawów, problemach i zmianach reumatycznych
- chorobach uk³adu nerwowego, udarze mózgu, migrenie,
- chorobie Parkinsona, parali¿u
- problemach z kr¹¿eniem
- chorobach kobiecych
- bólach krêgos³upa, drêtwienie r¹k i nóg
Dlaczego lepiej wybraæ Efrendo?
- wizyta trwa ok. 45 minut przez które Efrendo zajmuje siê
ca³ym Twoim cia³em z uwzglêdnieniem wskazanych miejsc
- doje¿d¿amy do domu czy szpitala je¿eli sam nie jesteœ w stanie do nas dotrzeæ
- prowadzimy sta³¹ dzia³alnoœæ, codziennie mo¿esz siê z nami
skontaktowaæ w godzinach 9-19.
Przyjmuje w Warszawie na Zaciszu w dniach:
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 czerwca 2, 3, 4, 5, 6, 7 lipca
Zapisy i informacje w godz. od 9 do 19
pod numerami tel.: 22 679 22 47, 605 324 865, 605 177 007.
Sobota i niedziele telefony komórkowe.
Niekonwencjonalne Metody Leczenia „NATURA
www.filipinskieuzdrowienia.pl

Przychodnia dla Zwierz¹t - lek. wet. Zygmunt Kosacki
Jab³onna, ul. Szkolna 22a, czynne: pon.-pt. 12-19, sob. 10-13
tel. 22 782-48-88, 602-341-684, e-mail: zygakosacki@wp.pl
Pe³en zakres us³ug

Zmieniacze
Proszê Szanownych Pañstwa,
potwierdzam, nie reformy,
aliœci zmiany naszej kruchej
demokracji obecny rz¹d nazwa³ dobrymi. Poziom dobroci
wywo³a³ strajki studenckie,
pierwsze w wolnej Polsce.
Zajrza³em do osi¹gniêæ ministra i czytam, ¿e w jeszcze
czerwonym 1985 dosta³ stypendium na uniwersytecie
Cambridge. Jest to osi¹gniêcie,
poniewa¿ „zwykli naukowi”
dostawali paszporty póŸniej.
G³ówne prace naukowe po
anglojêzycznym stypendium
to Analizy sporów ks. Józefa
Tischnera o Koœció³. Jest
wspó³autorem publikacji pt.
Zaanga¿owanie czy defensywa
– katolicy w ¿yciu Polski i Niemiec, tak¿e wspó³... wywiadu
rzeki z arcybiskupem Józefem
¯yciñskim (Niewidzialne œwiat³o)
oraz z ks. Józefem Tischnerem
(Przekonaæ Pana Boga). W
latach 90. zajmowa³ siê problemami Koœcio³a katolickiego w
Polsce oraz pontyfikatem Jana
Paw³a II. Zorganizowa³ maj¹cy s³u¿yæ studentom fundusz
stypendialny „Józek Szkolny”.
Jest cz³onkiem rady patronackiej. Wa¿ne osi¹gniêcie ministra
i tu i tu i tu obecnie tu to wymazanie go ze stanowiska
red. naczelnego pisma Znak
za pozbawianie niezale¿noœci
s¹dów. Kolejna awantura przy
próbie zmian w szkolnictwie
wy¿szym to znak firmowy
zmieniaczy, w tle widaæ Ÿród³o.
W³aœnie! Ostatnie dni to
jednoznaczna fala upa³ów i postêpuj¹cej suszy. Nas, ludzi, w

takie pogody oblewa pot na
ca³ej powierzchni cia³a. Wilgoæ
na rozgrzanej skórze paruje i
wywo³uje efekt ch³odzenia.
¯adne zwierzê nie ma gruczo³ów potowych na skórze. Nasi
najbli¿si pupile, czyli psy i koty
maj¹ je jedynie w opuszkach
palcowych, co potwierdzaj¹
œlady wilgoci na kamiennych
posadzkach. W wiêkszoœci posiadaj¹ piêkne futra, które do
pewnego momentu s¹ zbawieniem,
poniewa¿ izoluj¹ przed ciep³em,
ale potem staj¹ siê izolatorem i
blokerem w oddawaniu ciep³a.
G³ównym, nazwijmy to klimatyzatorem, jest jedynie jêzyk. Tam
jest paruj¹ca wilgoæ, która
ch³odzi. Dlatego tak wa¿na jest
obserwacja ziajania i wilgotnoœci
jêzyka. Ziajanie to popularna
nazwa dyszenia z wyraŸnym
wysuniêciem jêzyka. Ziajanie to
sygna³, ¿e jest za gor¹co! W gor¹ce dni zapewniamy zwierzêtom
cieñ i dostêp do wody, tak¿e
takiej, któr¹ mo¿na polewaæ
zwierzaka. W nagrzanych
kamienicach czy tzw. blokach
je¿eli obserwujemy ziajanie.
Wraz z popiskiwaniem nale¿y
psinê czy kota wsadziæ do wanny
i porz¹dnie zmoczyæ. Objawy
patologicznej hypertermii to
utrata œwiadomoœci, omdlenia,
opistotonus, czyli charakterystyczne wygiêcie g³owy do ty³u,
przebieranie koñczynami w le¿eniu na boku i skowyt i piszczenia. Oprócz natychmiastowego
sch³adzania wod¹, w³aœciwe
jest ok³adanie lodem i wizyta
u lekarza weterynarii, który podejmie jednoznaczne dzia³ania.

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),
oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)
Zarz¹d Dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy zawiadamia o wydaniu:
- decyzji nr 44/CP/2018 z 30 maja 2018 r. w sprawie o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegaj¹cej na budowie kana³u
ogólnosp³awnego φ 300 mm na dzia³ce ew. nr 42/10 w obrêbie
4-01-09 przy ul. Modliñskiej w dzielnicy Bia³o³êka m.st. Warszawy,
w zakresie zmiany œrednicy kana³u φ 300 mm na φ 400 mm,
na wniosek inwestora Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów
i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., pl. Starynkiewicza 5,
02-015 Warszawa, reprezentowanego przez pe³nomocnika,
z³o¿ony dnia 5 kwietnia, uzupe³niony 27 kwietnia 2018 r.
POUCZENIE
Osoby, które s¹ stron¹ postêpowania mog¹ zapoznaæ siê z
treœci¹ ww. decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla
Dzielnicy Bia³o³êka ul. Modliñska 197 (pokój 306 i 308), w
poniedzia³ki w godz. 8.00-16.00 oraz w czwartki w godz. 13.00-16.00.
Od decyzji s³u¿y stronom odwo³anie do Samorz¹dowego Kolegium
Odwo³awczego za poœrednictwem organu wydaj¹cego decyzjê
w terminie 14 dni od dnia publicznego jej og³oszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym odwo³anie powinno zawieraæ zarzuty odnosz¹ce siê
do decyzji, okreœlaæ istotê i zakres ¿¹dania bêd¹cego przedmiotem
odwo³ania oraz wskazywaæ dowody uzasadniaj¹ce to ¿¹danie.
Odwo³ania od decyzji nale¿y sk³adaæ w Wydziale Architektury
i Budownictwa dla Dzielnicy Bia³o³êka, ul. Modliñska 197,
03-122 Warszawa osobiœcie lub za poœrednictwem poczty.
Zawiadomienie lub dorêczenie decyzji uwa¿a siê za dokonane
po up³ywie czternastu dni od publicznego og³oszenia w prasie
i na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy Bia³o³êka
ul. Modliñska 197 (licz¹c od daty ostatniego og³oszenia).

Kto przygarnie Rumianka
Rumianek ma 5, mo¿e 6 lat. Zosta³ wyrzucony z auta. Jest
bardzo ³agodny, trochê nieœmia³y. Kocha towarzystwo innych
psów i dzieci. Koty zupe³nie ignoruje Jest spokojnym pieskiem
czekaj¹cym na prawdziwy, kochaj¹cy dom. Rumianek jest
zaszczepiony i wykastrowany.
Telefon w sprawie adopcji: Agnieszka 502 905 754.
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Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na
stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targowek.waw.pl w dniu 18.06.2018 r. zosta³
wywieszony na 21 dni i podany do publicznej wiadomoœci
wykaz nr WGN/9/2018 dotycz¹cy przeznaczenia nieruchomoœci w rejonie ul. Rzepichy/Krasnobrodzkiej
w Warszawie do wydzier¿awienia na okres do 1 roku.

Burmistrz Dzielnicy Targówek
informuje,
¿e na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Dzielnicy
Targówek przy ul. Kondratowicza 20 oraz na
stronie internetowej Urzêdu Dzielnicy Targówek
www.targowek.waw.pl w dniu 15.06.2018 r. zosta³
wywieszony na 21 dni i podany do publicznej
wiadomoœci wykaz nr WGN/8/2018 dotycz¹cy przeznaczenia nieruchomoœci po³o¿onych na terenie dzielnicy
Targówek do wydzier¿awienia na okres do 3 lat.

Po s¹siedzku

Uczyñmy Pragê
znów zielon¹!
Podczas ostatniej fali upa³ów
internet obieg³o zestawienie
dwóch zdjêæ, przedstawiaj¹cych temperatury na ulicy
miejskiej pozbawionej drzew
i takiej, przy której roœnie
bujna roœlinnoœæ. Okazuje siê,
¿e zieleñ potrafi obni¿yæ temperaturê rozgrzanych murów
czy chodnika nawet o 30oC.
To zieleñ jest w stanie uczyniæ nasze ¿ycie w mieœcie
znacznie znoœniejszym, chroni¹c tak¿e przed ha³asem i
niebezpiecznymi zanieczyszczeniami py³owymi. Na Pradze Pó³noc bilans zieleni jest
wci¹¿ niekorzystny. Drzew i
krzewów, zw³aszcza w najstarszych rejonach zwartej
zabudowy i przy szerokich
ulicach, jest znacznie za
ma³o, aby mog³y one pe³niæ
te zbawienne dla nas funkcje.
Po d³ugoletnim zastoju,
za spraw¹ dzia³añ Zarz¹du
Zieleni Warszawy, zaczynaj¹
powstawaæ bardziej ca³oœciowe
koncepcje zazielenienia Pragi.
Obecnie trwaj¹ konsultacje
dla ul. Targowej, Jagielloñskiej
i al. Solidarnoœci, ale ze
wzglêdu na d³ugi proces
przygotowania inwestycji,
zmian nie mo¿emy siê spodziewaæ w tym roku ani nawet
w przysz³ym. Tymczasem
mamy szanse na skuteczne,
szybsze dzia³anie – przez
g³osowanie w bud¿ecie partycypacyjnym na projekty
zielone, które, zgodnie z regulaminem, zostan¹ zrealizowane do koñca 2019 roku.
Mam z „zielonym” aspektem
bud¿etu partycypacyjnego
dobre doœwiadczenia. Uda³o
siê, dziêki g³osom wielu

mieszkañców, zrealizowaæ
projekt 300 drzew dla Pragi,
które ju¿ drugi sezon rosn¹
daj¹c tlen, a do koñca tego
roku powstanie kolejny kilometr ¿ywop³otów w ramach
realizacji projektu Wiêcej
zieleni na Pradze.
W tym roku maj¹ Pañstwo
okazjê g³osowaæ na jego
kontynuacjê – Wiêcej zieleni
na Pradze vol. 2 oraz Zielone skwery s¹siedzkie –
porz¹dkuj¹cy m.in. skwer na
rondzie Starzyñskiego (oba
projekty ogólnodzielnicowe).
Warto przejrzeæ projekty
zg³oszone do tegorocznego
bud¿etu pod tym k¹tem. W
tym roku szczególnie obrodzi³
w zielone projekty obszar 2:
Stara Praga, Szmulki, Micha³ów. Pocz¹wszy od
Parku kieszonkowego
Bia³ostocka/Radzymiñska
(etap 2), przez Zielone
Szmulki, Zielone skwery
Pragi, po Zielon¹ „ma³¹”
Radzymiñsk¹ i Ciszej proszê! (zielony roœlinny ekran
od Wybrze¿a Helskiego).
Natomiast w obszarze 1:
Nowa Praga, Pelcowizna,
zw³aszcza w okresie upa³ów,
docenimy zapewne Fontannê
w Parku Praskim, która poprawi tak¿e stan lokalnego
ekosystemu. Zachêcam do
g³osowania na zieleñ.
Wszystkim nam wyjdzie to
na zdrowie.
Karolina Krajewska
Przewodnicz¹ca Rady
Kolonii Œliwice
radakoloniisliwice@gmail.com
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DKDS o rewitalizacji mieszkaniowej
W pierwszym tygodniu czerwca br. (7.06) odby³o siê
kolejne spotkanie pó³nocnopraskiej Dzielnicowej Komisji
Dialogu Spo³ecznego, tym razem poœwiêcone ró¿nym
aspektom rewitalizacji mieszkaniowej na Pradze Pó³noc.
Na zaproszenie przewodnicz¹cego DKDS, Krzysztofa
Michalskiego z PSM Micha³ów, na spotkanie przybyli przedstawiciele ZGN na czele z dyrektor Bo¿en¹ Salich, Wydzia³u
Zasobów Lokalowych Urzêdu Dzielnicy, Biura Polityki Lokalowej
Urzêdu Miasta, a tak¿e œrodowisk lokatorskich. W spotkaniu
uczestniczyli równie¿ burmistrzowie Zab³ocki i Iskra.
Posiedzenie komisji rozpo- dura wyboru firmy, która przeczê³o siê od przedstawienia prowadzi remont, w przypadprzez dyrektor Salich w kilku- ku kolejnych szeœciu przetarg
dziesiêciominutowej prezentacji bêdzie musia³ zostaæ powtónajwa¿niejszych problemów, z rzony, a w przypadku trzech
jakimi aktualnie mierzy siê pra- trwa procedura uzyskiwania
ski ZGN w zwi¹zku z realizacj¹ pozwolenia na budowê. Pytana
ZPR. Najwa¿niejszy z nich to przez przedstawicieli organizacji
znacz¹co zawy¿ane przez pozarz¹dowych o kwestie
zg³aszaj¹ce siê w przetargach wspó³decydowania mieszkañców,
firmy koszty remontów, ró¿ni¹ce np. o aran¿acji podwórek resiê wysokoœci¹ czêsto o kilka- montowanych kamienic, dynaœcie czy nawet kilkadziesi¹t rektor Salich wyrazi³a opiniê,
procent, od kosztorysów przy- i¿ mieszkañcy bêd¹ mogli o
gotowywanych przez ZGN na tych sprawach ostatecznie
etapie tworzenia dokumentacji zdecydowaæ w ramach swego
przetargowej. Ta kwestia ma rodzaju konsultacji spo³ecznych.
znacz¹cy wp³yw na przed³u¿anie
Wiele pytañ dotyczy³o przeca³ej procedury, a tym samym prowadzek dotychczasowych
na opóŸnienia w remontach.
najemców lokali. Krzysztof
Obecnie prace realizowane Michalski pyta³ szczególnie o
s¹ w oœmiu budynkach przy skalê wyprowadzek poza dzielSiedleckiej, £ochowskiej, nicê, co jest istotne w œwietle
Strzeleckiej i Markowskiej, przy ostatnich doniesieñ o spadaj¹czym ich zakres jest ró¿ny, cej liczbie mieszkañców Pragi.
pocz¹wszy od kapitalnego W odpowiedzi przedstawicielki
remontu ca³ego budynku, a WZL zaprezentowa³y skalê
skoñczywszy na pracach w przeprowadzek. Okazuje siê,
kilku lokalach. W przypadku ¿e na czas remontów trzeba
trzech budynków trwa proce- wykwaterowaæ na obecn¹

chwilê prawie 200 lokali w
14 budynkach. W przypadku 8
budynków skierowania zosta³y ju¿ wydane, a najemcy
s¹ w trakcie przeprowadzek.
£¹cznie dotyczy to ponad 400
osób, spoœród których prawie
350 otrzyma³o ju¿ skierowania
i zaakceptowa³o przyznane
lokale zamienne. Prawie 70
lokali przyznano poza obszarem Pragi Pó³noc (na Bemowie,
Woli, Bielanach i Mokotowie),
a ok. 110 na Pradze. Na pytania
przewodnicz¹cego o deklaracje
powrotu na Pragê, pracownice
WZL stwierdzi³y, ¿e na obecn¹
chwilê niewiele osób chce z
tej mo¿liwoœci skorzystaæ
(kilkanaœcie rodzin), mimo ¿e
w rozmowach z lokatorami
urzêdnicy przypominaj¹ o
prawie do powrotu.
Czêœæ spotkania dotyczy³a
równie¿ pobudzania lokalnej
przedsiêbiorczoœci i stosowania
w umowach z wykonawcami
klauzul spo³ecznych. Na ten
aspekt aktywizacji zawodowej
mieszkañców Pragi przy okazji
realizacji ZPR zwraca³ uwagê
Piotr Stryczyñski z Towarzystwa
Przyjació³ Pragi/Porozumienia
dla Pragi. Ponadto przedstawiciele organizacji pozarz¹dowych
wskazywali potrzebê przyspieszenia procesu pod³¹czania
mieszkañ do centralnego
ogrzewania (wci¹¿ proces
trwa ok. 2 lat pocz¹wszy od

Festiwal 7 Stron Œwiata
Atrakcyjne miejsca na wyci¹gniêcie rêki? Tak, ale
najpierw konkretne umiejêtnoœci, solidna wiedza i znajomoœæ jêzyków – tak¹ ofertê zaprezentowa³ Zespó³ Szkó³
nr 11 im. W³. Grabskiego podczas Festiwalu HotelarskoTurystycznego „7 Stron Œwiata”.
Festiwal Hotelarsko-Tury- firmy kosmetycznej Mary Kay
styczny 7 Stron Œwiata w szkole radzi³y, jak zrobiæ dobry makiprzy Ratuszowej 13 odby³ siê ja¿. By³ tort i potrawy z grilla.
8 czerwca 2018 roku po raz Mo¿na te¿ by³o spróbowaæ
pierwszy. Zast¹pi³ znany ju¿ przygotowanych przez namieszkañcom Pragi Festiwal uczycieli i uczniów wyrobów
Chlebów Œwiata. Jak mówi kulinarnych, inspirowanych
dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 11 kuchniami z ca³ego œwiata.
im. W³adys³awa Grabskiego
W hallu na I piêtrze dla zaJan Gr¹dzki, niewykluczone, proszonych gimnazjalistów i
¿e szko³a powróci jeszcze do uczniów szkó³ podstawowych
tamtej konwencji. Na razie chce odby³y siê ciekawe prelekcje,
siê skupiæ na tym, czym zajmuje promuj¹ce szko³ê i kierunki,
siê na co dzieñ, czyli na dzie- w których kszta³ci swoich
dzinach bêd¹cych przedmio- uczniów. Pracuj¹cy od 18 lat
tem kszta³cenia: hotelarstwie, w bran¿y turystycznej Radoobs³udze turystyki, prowadze- s³aw Szafranowicz-Ma³oziêæ
niu biznesu i ekonomii.
interesuj¹co mówi³ o takich
Na dziedziñcu szko³y swoje zawodach, jak pilot wycieczek,
stoiska wystawi³y biura podró¿y, rezydent turystyczny czy anihotele i banki. Przedstawicielki mator czasu wolnego. W tym
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czasie na boisku szkolnym
odbywa³y siê rozgrywki sportowe, dla których uczestników
przygotowano wiele cennych
nagród.
- Festiwal 7 Stron Œwiata to
nie tylko promocja szko³y, ale
równie¿ znakomita praktyka
dla naszych uczniów – powiedzia³ dyrektor Jan Gr¹dzki. –
Uczniowie brali udzia³ w organizacji imprezy - ka¿da klasa
mia³a swoje zadanie. Podczas
festiwalu oprowadzali goœci,
zajmowali siê informacj¹, obs³ugiwali grill. Ta impreza to
by³o dla nich zastosowanie
wyuczonej teorii w praktyce.
Ekonomiœci te¿ mieli co robiæ
– ich zadaniem by³a kalkulacja
kosztów festiwalu.
Organizacja du¿ej imprezy
to niew¹tpliwie œwietna lekcja
przedsiêbiorczoœci dla przysz³ych techników ekonomistów, techników hotelarstwa i
obs³ugi turystycznej a tak¿e
handlowców. Uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 11 im. W³adys³awa Grabskiego maj¹ te¿
praktyki zawodowe w najlepszych warszawskich hotelach
a najlepsi wyje¿d¿aj¹ na sta¿e
zagraniczne do Grecji.
W przysz³ym roku szkolnym
szko³a planuje poszerzyæ
sw¹ ofertê i wprowadziæ naukê
jêzyka hiszpañskiego, na razie
w ramach ko³a zainteresowañ.
- Poza Grecj¹, dok¹d w roku
szkolnym 2018/2019 wyjedzie
na sta¿ kolejna grupa naszych
uczniów, marzy nam siê Hiszpania i Portugalia – mówi dyrektor Jan Gr¹dzki. – A Festiwal 7 Stron Œwiata na pewno
bêdzie kontynuowany. Chcemy poszerzyæ jego zakres i
zaprosiæ do wspó³udzia³u
mieszkañców Pragi.
Joanna Kiwilszo

monta¿u instalacji w mieszkaniach, a skoñczywszy na
pod³¹czeniu budynku do
wêz³a ciep³owniczego). Zaznajomiony z tym problemem
wiceburmistrz Iskra zwróci³
uwagê na skomplikowane kwestie w³asnoœciowe na Pradze,
opóŸniaj¹ce proces prowadzenia
inwestycji, w tym szczególnie
przez grunty spó³dzielcze.
Sporo miejsca w dyskusji
poœwiêcono równie¿ kwestiom
zabezpieczenia przeciwpo¿arowego zarówno rewitalizowanych
budynków (o plany wyposa¿ania
budynków w gaœnice pyta³
Jakub ¯aczek z Komitetu

Obrony Praw Lokatorów), jak i
nieruchomoœci wykwaterowanych, czekaj¹cych na remont.
O kwestie zabezpieczeñ takich
budynków i kontroli stanu
zabezpieczeñ pyta³ Krzysztof
Michalski. Dyrektor Salich
poinformowa³a, ¿e co tydzieñ
administratorzy przeprowadzaj¹ kontrole takich obiektów,
a po kontroli powstaj¹ odpowiednie notatki. Przewodnicz¹cy DKDS zwróci³ równie¿
uwagê na koniecznoœæ weryfikacji pozostawionego przez
czêœæ lokatorów wyposa¿enia
remontowanych lokali. Okazuje siê, ¿e w wielu budynkach
pozostawiono ró¿ne cenne z
punktu widzenia historycznego
materia³y, np. archiwalne fotografie przedstawiaj¹ce dawn¹
Pragê. Obecnie tego rodzaju

porzucone materia³y ulegaj¹
utylizacji w ramach przygotowywania budynków do
kapitalnego remontu.
Przedstawiciele organizacji
pozarz¹dowych zwracali równie¿
uwagê na jakoœæ realizacji czêœci
prac remontowych. Na fatalne
wykonanie niektórych instalacji
zwracali uwagê sami lokatorzy.
Dyrektor ZGN poinformowa³a zebranych, ¿e podczas odbiorów
mieszkañcy mog¹ na specjalnych
formularzach wskazaæ, jakie elementy wymagaj¹ poprawy.
Wszyscy zgromadzeni na
spotkaniu zwrócili równie¿
uwagê na koniecznoœæ sta³ego
usprawniania komunikacji z lokatorami, w tym aktualizowania
na bie¿¹co informacji o prowadzonych pracach remontowych.
K.

Dom S¹siedzki na Szmulkach
ponownie otwarty
Pod now¹ nazw¹ („Moje Szmulki”), z nowym operatorem
(Praskie Stowarzyszenie Mieszkañców „Micha³ów”) oraz
pod nowym adresem (£ochowska 39) od pierwszych dni
czerwca dzia³a dom s¹siedzki na praskiej SzmulowiŸnie.
Oficjalne otwarcie „Moich Szmulek”, po³¹czone z obchodami
dnia s¹siada, odby³o siê w ostatni¹ sobotê, 16 czerwca.
W wydarzeniu wziêli udzia³ uruchomieniu domu s¹siedzprascy parlamentarzyœci, se- kiego w formie pilota¿u. Ponienator Marek Borowski oraz wa¿ formu³a takiego miejsca
pose³ na Sejm, Pawe³ Lisiecki, spotka³a siê z du¿ym zaintewiceburmistrz Marcin Iskra, resowaniem mieszkañców,
przedstawiciele urzêdu miasta zapad³a decyzja o kontynuacji.
oraz urzêdu dzielnicy, a tak¿e Nowy konkurs wygra³o aktywdzia³aj¹cych na Pradze orga- nie dzia³aj¹ce na terenie
nizacji pozarz¹dowych. Oczy- Szmulek PSM Micha³ów.
wiœcie, najwa¿niejszymi bohaW sobotê, w imieniu stowaterami dnia byli mieszkañcy rzyszenia, zebranych goœci
Szmulek i Micha³owa, którzy przywita³ Krzysztof Michalski.
przez wiele lat walczyli o to, by Przypomnia³ istotê dzia³alnoœci
miejsce aktywnoœci lokalnej domu s¹siedzkiego, podkrepowsta³o w ich s¹siedztwie. œlaj¹c przy tym, ¿e jest to miejIch dzia³ania realizowane po- sce dla mieszkañców, którego
przez bud¿et partycypacyjny oferta powinna byæ przez tych
zosta³y dostrze¿one przez mieszkañców wspó³tworzona.
Centrum Komunikacji Spo- Michalski podkreœli³ ponadto,
³ecznej Urzêdu Miasta, które w ¿e stowarzyszeniu bardzo
ubieg³ym roku zdecydowa³o o zale¿y na ³¹czeniu lokalnych

inicjatyw oraz promocji lokalnej przedsiêbiorczoœci i
dzia³añ artystycznych. Te cele
ma realizowaæ w swojej dzia³alnoœci w³aœnie dom s¹siedzki.
O tym, ¿e nie s¹ to tylko puste
s³owa, mogli przekonaæ siê
uczestnicy sobotniego pikniku,
których przyk³adowo poczêstowano tortem przygotowanym przez dzia³aj¹c¹ od
kilkudziesiêciu lat przy Kawêczyñskiej cukierniê czy
wypiekami z lokalnej tradycyjnej
piekarni przy Jadowskiej.
Na uczestników dnia s¹siada
czeka³y równie¿ liczne gry i zabawy rodzinne, przygotowane
przez animatorów. Impreza trwa³a do póŸnych godzin popo³udniowych. Zachêcamy do korzystania
z przestrzeni domu s¹siedzkiego,
a o szczegó³ach oferty mo¿na
dowiedzieæ siê œledz¹c profil
„Moich Szmulek” na Facebooku:
facebook.com/mojeszmulki
JO

Spotkanie przy tê¿ni

zwróci³a uwagê na odpadaj¹ce
p³yty z elewacji budynków przy
po³udniowej pierzei placu.
Ostrzega³a, ¿e mo¿e dojœæ do
wypadku. Alarmowa³a te¿, ¿e
niektóre budynki od d³u¿szego
czasu pozbawione s¹ ciep³ej
wody.
Burmistrz t³umaczy³, ¿e modernizacja prowadzona jest w
okreœlonej kolejnoœci. Obecnie
finalizowane s¹ przetargi i rozpoczynaj¹ siê prace remontowe
w 22 kamienicach na terenie
ca³ej Pragi-Pó³noc. Zakres
prac w wiêkszoœci przypadków
obejmuje kapitalny remont i
modernizacjê budynków. Jednym z zadañ rewitalizacji jest
likwidacja indywidualnych
Ÿróde³ ciep³a, która przewiduje
doposa¿enie budynków w instalacjê centralnego ogrzewania, instalacjê centralnej ciep³ej wody i wêze³ cieplny. Do
tej pory, w 2017 roku pod³¹czono 29 nieruchomoœci do
miejskiej sieci ciep³owniczej,
czyli prawie 900 lokali mieszkalnych. W 2018 roku planuje
siê pod³¹czyæ kolejnych 30
budynków. Trzeba uzbroiæ siê
w cierpliwoœæ.
W spotkaniu przy tê¿ni
uczestniczyli tak¿e radni Teresa
Mioduszewska i Ireneusz Tondera
oraz senator Marek Borowski.
Joanna Kiwilszo

To miejsce ju¿ sta³o siê s³awne – przyje¿d¿aj¹ tu warszawiacy
z innych dzielnic, aby pooddychaæ wilgotnym, ch³odnym
powietrzem. Mówi¹, ¿e jest tu przyjemny mikroklimat. Zapewne
w³aœnie z uwagi na ten klimat, dobry tak¿e do rozmowy, burmistrz Pragi-Pó³noc, Wojciech Zab³ocki wybra³ skwer przy
tê¿ni na placu Hallera na spotkanie z mieszkañcami Pragi.
Tê¿nia solankowa przy
Poruszano ró¿ne tematy, od
placu Hallera dzia³a prawie od postêpów szeroko pojêtej
dwóch miesiêcy. Powsta³a jako rewitalizacji, po konkretne,
pomys³ zg³oszony do bud¿etu drobne elementy zagospodapartycypacyjnego przez radne- rowania przestrzeni publicznej.
go Kamila Ciepieñko i jest Zg³aszano brak zadaszenia
jedn¹ z oznak zmian, zacho- przystanków i niedostateczne
dz¹cych w dzielnicy. Aby po- oœwietlenie ulic, koniecznoœæ
rozmawiaæ o tych zmianach remontu zapadaj¹cych siê
oraz o aktualnych i planowanych chodników i krusz¹cych siê
inwestycjach, burmistrz Pragi- schodów. Tematem, który czêsto
Pó³noc Wojciech Zab³ocki przewija³ siê w rozmowie by³
spotka³ siê tu z mieszkañcami brak miejsc do parkowania na
6 czerwca.
Nowej Pradze. Ludzie skar¿yli
Nieopodal tê¿ni stan¹³ na- siê, ¿e podwórka zajmowane
miot z materia³ami informacyj- s¹ przez wszechobecne samonymi oraz tablice, na których chody, ¿e przy ulicy Darwina
ka¿dy móg³ zapisaæ swoje powinien byæ parking. M³oda
postulaty i ¿yczenia. Burmistrz mama postulowa³a postaZab³ocki do namiotu jednak wienie poide³ek przy placach
nie dotar³ – zosta³ po drodze zabaw i wytyczenie œcie¿ek
otoczony spor¹ grup¹ miesz- rowerowych na placu Hallera
kañców okolicznych bloków, oraz wzd³u¿ ulicy Sawinkowa
którzy wziêli go w krzy¿owy (dawnej D¹browszczaków).
Pomimo widocznych zmian,
ogieñ pytañ. Czêœci oficjalnej
i przemówieñ w zwi¹zku z ludzie zwracali uwagê na opietym nie by³o, i chyba dobrze sza³oœæ przebudowy Placu
Hallera. Jedna z mieszkanek
siê sta³o.

